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 الرحيم محن الر هللا بسم

 سؤال جواب

 وإيران فلسطني مسأليت جتاه األمريكية ةسالسيا

 سياسة "مثار" استغالل جتاه ترامب لسياسة العريضة اخلطوط توضيح تم  5/2/2017 السابق السؤال جواب يف :السؤال
 إعطاء جتاه وأيضا   الروسي، الدور تقزمي اهجت وكذلك للنظام، حلب تسليم يف القوي الرتكي الدور بروز خاصة سوراي يف أوابما

 ابلنسبة "ساخنة" كانت ترامب تصرحيات أن مع عنهما يذكر مل قضيتني هناك ولكن ...سوراي يف لربيطانيا بقدر   دورا   مريكاأ
 يف يهود كيان وزراء رئيس مع عقده صحفي مؤمتر يف بتصرحيات 15/2/2017 يوم ترامب األمريكي الرئيس أدىل فقد هلما!

 الرائسة ترامب تويل فمنذ وكذلك احلل؟ هذا عن مريكاأ ختلت فهل عليه، اآلن بعد يصر لن أبنه الدولتني حبل تتعلق واشنطن
 مريكيةألا السياسة يف تغيري من فهل جتاهها، األجواء توتري مث ومن يرانإ جتاه عنيفة ترامب وتصرحيات 20/1/2017 األمريكية

 .الشكر ولك املنطقة؟ يف مريكاأ خلدمة الدور هذا كان نأ بعد اإليراين الدور جتاه

 :هللا إبذن فيهما الراجح الرأي لنتبني املذكورتني املسألتني سنستعرض :اجلواب

 :األوسط الشرق قضية يسموهنا ما أو فلسطني موضوع أواًل: 

 وكما كافة واحمللية العاملية ماإلعال وسائل تناقلتها كما ترامب األمريكي الرئيس هبا أدىل اليت التصرحيات نص إن -1
 الشرق حيال األمريكية السياسة يف جديدا متايزا األربعاء ترامب دوانلد األمريكي الرئيس "سجل هي: مباشرة اهلواء على نقلت

 خيارات على منفتح أنه إىل الفتا الفلسطيين، اإلسرائيلي النزاع إلهناء الوحيد السبيل ليس الدولتني حل أن أكد بعدما األوسط
 من سواء الدولتني، حل عن دافعوا قد السابقني األمريكيني الرؤساء مجيع وكان. السالم إىل تؤدي كانت ما إذا بديلة

 كانت إذا (...) الدولة وحل الدولتني حل إىل "أنظر وقال (16/2/2017 ،24فرانس )موقع قراطيني"الدمي أو اجلمهوريني
ا فسأكون سعداء، والفلسطينيون إسرائيل  مباشر اجلزيرة )موقع ين"يناسبان احلالن يفضلونه، الذي بـ)احلل( سعيد 

 إعطاء يعين فهل، ترامب يوضحه مل ترامب لسان على مرة ألول مريكاأ ذكرته الذي الواحدة الدولة وحل (،16/2/2017
 وهو اليهودية الدولة إدارة يف نيونالفلسطي يشارك أبن علمانية دولة يعين أم واحدة؟! يهودية دولة داخل للفلسطينيني ذايت حكم

 أن علما لبنان؟ صيغة على وهو األبيض الكتاب أخرجت عندما 1939 عام بريطانيا عرضته الذي اإلجنليزي املشروع يشبه ما
 ما وجعلت إيزهناور اجلمهوري الرئيس عهد على 1959 عام منذ عرضته الذي نفسها أمريكا مشروع هو الدولتني حل مشروع
 من يظهر الذي فإن أمر، من يكن ومهما. بريطانيا عرضته الذي الواحدة الدولة حل وضربت يقبله أن الدويل جملتمعاب يسمى

 املتحدة األمم لدى أمريكا سفرية قامت حيث الدولتني، حل مشروعها عن تتخل مل أمريكا أن هو وقرائنها التصرحيات هذه تدبر
 ال املتحدة الوالايت إن يقول شخص أي. نؤيده ما هو الدولتني حل شيء، كل وقبل "أوال قائلة: ذلك وأكدت هيلي نيكي
 مطلوب أمر وهو. ..أيضا الصندوق خارج نفكر لكننا الدولتني حل ابلتأكيد نؤيد ...خطأ هذا فسيكون الدولتني حل تؤيد
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 يتخل مل ترامب أن يؤكد فهذا .(16/2/2017 )رويرتز يتفقان" جنعلهما كي حنتاجه ما وهو الطاولة إىل اجلانبني هذين جلذب
 أسلواب جيّرب أن أراد وإمنا إليه، أشران الذي التاريخ ذاك منذ اإلدارات كافة تبنته األمريكية الدولة سياسة وهو الدولتني حل عن

 بأسالي استخدام يف تفكر أهنا إال الدولتني حل على بالدها أتكيد املتحدة األمم يف سفريته أكدت حيث الضغط، يف آخر
 أهنم السفرية ذكرت فقد. لليهود أكثر جاذاب ليبدو الدولتني حل على أمريكا جتريها أن تريد تعديالت هناك أن أو أخرى،

 واآلن احلل، لتطبيق الصندوق داخل الطرفني حتشر بالدها وكانت ابلصندوق العملية شبهت أهنا أي الصندوق خارج يفكرون
 ...لليهود وخاصة للمتفاوضني جاذاب ليصبح ابحلل يتعلق فيما أخرى أشياء نقصت   أو وتضيف أخرى أبساليب تقوم أن تريد

 لن أهنا فوزه عن اإلعالن عقب ترامب سياسة حول 18/11/2016 السؤال جواب يف ذكران وقد وارد األساليب واختالف
 يف املتداولة األساسية القضااي يف يكيةاألمر  السياسة تغيري عن أما" فقلنا األساليب يف وإمنا األمريكية السياسة جوهر يف تغري

 األمريكي فالنظام تتغري، أن ميكن اليت هي األساليب وإمنا تتغري، أن املتوقع غري من العريضة اخلطوط فإن السابق الرئيس عهد
 وجملس ،والكونغرس والبنتاغون، وإدارته، الرئيس فمثال   تنقص، أو تزيد صالحيات منها ولكل خمتلفة، مؤسسات فيه تتحكم

 يف الفارق مع اثبتة شبه األمريكية للسياسة العريضة ابخلطوط االحتفاظ يف تؤثر وهذه... األمنية والدوائر القومي، األمن
 "... األساليب،

 وأمني طويلة ملدة يهود مع هايمفاوض كبري عريقات صائب فقال الفلسطينية، السلطة لدى وصدمة اندهاش ظهر لقد -2
 من لكل ومأساة كارثة بل مزحة، ليس الدولتني حل تقويض أن "نعتقد الفلسطينية التحرير ملنظمة يةالتنفيذ اللجنة سر

 دميقراطية دولة هو الدولتني حلل الوحيد "البديل عريقات: وقال (16/2/2017 بوست )هافينغتون والفلسطينيني" اإلسرائيليني
 إال يعرفون ال وأزالمها فالسلطة... (16/2/2017 )اجلزيرة. د"واليهو  واملسيحيني للمسلمني للجميع متساوية وحقوق واحدة
 أشبهه ما أو القدمي اإلجنليزي احلل إىل فالرجوع األمريكي الدولتني حل يكن مل فإن املستعمرون، الكفار يعرضها اليت احللول

 ألهنا عندها، قيمة هلم ليسو  يعلم من آخر وهم خططها، على وأزالمها السلطة تطلع مل أمريكا أن ويظهر يهود! حكم حتت
 سبيل يف شعبه وحيارب للمغتصبني حارسا يكون أن ورضي أرضه من %80 عن تنازل فمن ويتنازلون، سيخضعون أهنم تعرف
 عظمة! له يرمي من وراء كالكلب يلهث فهو قيمة، له وي عطى ي عترب أن من أقل هو عدوه، محاية

 عن شيئا يذكر مل ولكنه للكيان، وبدعمه األمريكي ابلرئيس نتنياهو ئهوزرا رئيس أشاد وإن يهود كيان موقف وأما -3
 أمورا هناك وكأن ترامب، لتصرحيات مراتح غري أنه ذلك من فيظهر ترامب، مع املشرتك الصحفي مؤمتره يف الدولتني حل مشروع

... ترامب على عقدوها قد كانوا أمل خيبة يهود أتباعه تصيب ال حىت إليها التطرق عدم فرجح عنها يرض فلم منه طلبت قد
 "نعم" قائال فأجاب اجلوالن قضية طرح قد كان إذا عما نتنياهو سئل )وقد ذلك يظهر أن يرد فلم تتحقق مل مطالبه أن ويظهر
 عريب )رويرتز التفاصيل" من املزيد يذكر ومل بطليب فوجئ إنه أقول لن نتنياهو قال األمريكي الرئيس رد عن سؤاله ولدى

 االتصال إن األحد، ترامب، "قال االنتخابية، محلته أثناء وعد كما القدس إىل األمريكية السفارة بنقل وال (16/2/2017
 لتنفيذ احملاداثت من األوىل" "املراحل يف أنه األبيض البيت كشف أعقبت كلمة يف وذلك "جيدا"، كان نتانياهو مع اهلاتفي

 سبايسر، شون األبيض، البيت ابسم املتحدث وذكر. القدس إىل أبيب تل من سرائيلإ يف يةمريكاأل السفارة بنقل الرئيس وعد
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 وهي السفارة، نقل بشأن وشيك إعالن هناك ليس إنه وقال "،املوضوع هذا مناقشة يف جدا املبكرة املراحل يف "حنن بيان، يف
 حماربة على يركز أن نتنياهو ورجح. (22/1/2017 عربية نيوز )سكاي .العريب العامل يف الغضب األرجح على ستفجر خطوة

 حماربة يف واشنطن ملساعدة استعداده نتنياهو، بنيامني اإلسرائيلي، الوزراء رئيس "أكد فقال: يهود كيان يهدد الذي اإلسالم
 حملاربة وذريعة كمدخل املتطرف" "اإلسالم يقولون إهنم ...(15/2/2017 أونالين )اخلليج عليه" والقضاء املتطرف"، "اإلسالم
 احلق وهو األمة، حال به يصلح الذي اإلسالم هو فاإلسالم ، الكرمي رسوله على احلكيم العزيز هللا أنزله الذي اإلسالم

 .﴾ت ْصَرف ونَ  فََأّنَ  الَضََلل   إ اَل  اْْلَق    بَ ْعدَ  َفَماَذا﴿

 إيران: موضوع اثنياً:

 التهديدات اميمر  دراكإ أجل ومن... جلي بشكل مالحظ هذاو  يران،إ مع األجواء بتوتري ترامب دارةإ تقوم ،نعم
 تغيري كان إن لنرى وبعده ترامب قبل يرانإ جتاه األمريكية السياسة استعراض من بد ال ومداها بعادهاأو  إليران اجلديدة األمريكية

 وأين: حدث

 ترامب: قبل يرانإ جتاه مريكيةألا السياسة 

 فكانت للعراق، األمريكي االحتالل يستقر حىت نفوذها كامل يرانإ تخدمتاس العراق على أمريكا حرب أثناء -1
 يرانإل نفوذ ال واليت العراق، يف والغربية الشمالية احملافظات فيه تلتهب الذي الوقت يف أمريكا تقاتل ال هلا املوالية اجلماعات

 ...أعمى إال يغفله وال وساق، قدم على جار   فيذوالتن املستوايت كل على هو العراق يف يرانإو  أمريكا بني والتنسيق فيها،
 الشيخ( ولد واحلايل عمر بن مجال )السابق الدوليون أمريكا مبعوثو حياول الذين وهم احلوثيني، تدعم يرانإ فإن اليمن يف وكذلك
 مثل أهنم مع 2016 أواخر مسقط يف كريي اخلارجية وزير هبم اجتمع من احلوثيون أي وهم اليمن، حكم يف هلم دور ترسيخ

 متاما   مساند دور هو اليمن يف يراينإلا فالدور ألمريكا"، "املوت شعار يرفعون األكرب"، "الشيطان شعار ترفع اليت يران،إ
 األمريكي الدويل والتحالف، ومبليشياهتا بنفسها بشار يرانإ تساند إذ الشمس، من أوضح هي الصورة فإن سوراي ويف ...ألمريكا
 حتت ذلك وكل قياداهتا، فيقتل متعددة مجاعات يقصف وإمنا الدولة، تنظيم على يقتصر ال حىت بل سوراي، يف الثورة يقصف

 هو سوراي يف يراينإلا فالدور. رهابيا  إ مصنف عسكراي   أنه مع اللبناين يرانإ حزب األمريكي الطريان يقصف وال رهاب،إلا ذرائع
 وكانت الدولية، القوى مع 2015 حزيران يف يراينإلا النووي اتفاقية وقعت أوابما-أمريكا إن مث ...أمريكا سياسة من جزء

 املنطقة يف األمريكية للسياسة املتزايدة املتطلبات تنفيذ من لتتمكن يرانإ عن والعقوابت واألعباء القيود ختفيف تريد أمريكا
 وسوراي اليمن يف األمريكية السياسة متطلبات على نفاقإلوا نفطها تصدير من يرانإ ومتكني العريب"، "الربيع ثورات بعد خاصة
 أكثر يرانيةإ تصرحيات ومن ،1979 سنة فيها الثورة منذ يرانإ ضد أمريكية تصرحيات من يسمع كان ما فإن وهكذا ...ولبنان
 بينهما متاما   نسقةامل التنفيذية والسياسات فاألفعال الرايح، أتخذه كالم ذلك كل األكرب" "الشيطانـب ونعتها أمريكا، ضد شدة

 .األقوال على فقط وليس األفعال على يتوقف السياسات وفهم اململول، والكالم التصرحيات كتب من أنباء   أصدق

 هبا، احمليطة البلدان يف يرانإ يد طالقإ يف يرانيةإلا الثورة منذ أخرى أمريكية دارةإ أي من أكثر أوابما دارةإ متادت لقد -2
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 للدور العنان طالقهاإو  أمريكا متديد يف وابلنظر ولبنان، العراق ىلإ إضافة وسوراي اليمن يف يراين"إلا "الدورـب يعرف ابت ما فظهر
 التايل: النحو على وذلك مستجد، هو ما ومنها واشنطن، يف قدمي هو ما منها بدوافع مدفوعا   كان ذلك أن جند يراينإلا

 وهذه النفط، منابع على أمريكا تسيطر حىت اخلليج لبلدان هتديدها ةزايد على يرانإ محل فهي ،القدمية الدوافع أما - أ
 مع ولكن النفط، منابع عند أي اخلليج، يف هلا قدم موطئ جيادإ من أمريكا متكني يف كانت يرانإ لدور القدمية األمريكية الرؤية

 من أمريكا متكنت إذ النفط، منابع يف للمرابطة يرانيةإ غري أسباب ألمريكا توفرت فقد 1990 سنة للكويت العراق اجتياح
 النتفاء نظرا   يرانيةإلا التهديدات خبت فقد لذلك اخلليج، بلدان معظم يف العسكرية قواعدها لنصب االجتياح هذا استغالل

 .النفط زاوية من هلا األمريكية احلاجة

 فقد ،2003 سنة للعراق األمريكي اللواالحت االبن بوش حكم إابن أمريكا يف احلكم على اجلدد احملافظني سيطرة وبعد
 يف أمريكا خلطط نظرا   وذلك الطائفية، إاثرة صعيد على املرة هذه ولكن يران،إ حتريك القدمية األمريكية الدوافع تلك عاودت

 أمريكا فتحدثت شكال ، قائمة بقيت لو حىت طائفي أساس على عمليا   الدول بتفكيك جديد بيكو سايكس حدود رسم إعادة
 ابلدم مرسومة جديدة حدود جيادإ أجل من الطائفية اجلماعات لدعم يرانإ وحتركت األوسط، للشرق جديدة خرائط عن

 وسوراي اليمن ىلإ امتدت مث العراق، يف كالشمس الطائفية احلدود ظهرت وقد. األوسط للشرق الطائفية األمريكية للخرائط
 سياسة تنفذ كانت أهنا أي "األقليات" شعار يرانإ رفعت أن بعد وغريها، وأفغانستان، وابكستان والبحرين والسعودية ولبنان
 .حاد بشكل يراينإلا الدور برز وهنا. أمريكا هبا تنادي اليت األقليات محاية

 فقد جديد، نوع ومن خماطر أمام نفسها أمريكا وجدت إذ العريب"، "الربيع فهي ،والطارئة اجلديدة الدوافع وأما - ب
 عن للدفاع جاهزة أمريكا تكن ومل مفاجئ، حنو على وسوراي وليبيا ومصر واليمن تونس يف العريب الربيع انتفاضات اندلعت
 نفوذها عن للدفاع جيوشها استقدام ألمريكا ميكن وال النفوذ، بذلك ابلعصف هددت اليت الشعبية الثورات هذه أمام نفوذها

، بشكل نفوذها عن يدافع ما احمللية القوى من هلا وليس عراقية،ال العقدة من األمريكي اجملتمع يعانيه ابت ملا نظرا    فأهم كاف 
 وطارئة جديدة دوافع سريعاً  أمريكا يف منت فقد لذلك والثورة، االنتفاضة انر حتت صارا قد وسوراي مصر املنطقة يف عمالئها
 ملنع اللبناين حزهبا مداداتإ يف وتزيد صة،خا سوراي يف الثورة تقمع يرانإ فاندفعت كبري، بشكل يرانإ على االعتماد بوجوب

 النفوذ لتحقيق واليمن البحرين يف أتباعها مداداتإ من وزادت وصيدا، طرابلس أحداث بعد أيضا   بلبنان العصف من الثورة
 يراينإلا الدور أصبح فقد اجلديدة األمريكية الدوافع وهبذه. الثورات وقع على ذلك كل بريطانيا، حساب على فيهما األمريكي

 األمريكي التقارب ظهور ىلإ األمريكية السياسة تلك أدت وقد. املنطقة يف للغاية وكبريا   رهيبا   طائفيا ، طابعا   اكتسى والذي
 مع جتارية وعقود النووية، االتفاقية بعد يرانإل ابلطائرة أمريكية مالية شحنات عن عالمإلا وسائل حتدثت فقد للعلن، يراينإلا

 من البنوك تلك خماوف ورفع يران،إ مع التعامل لتسهيل األوروبية البنوك مع جيتمعون األمريكان املسؤولني وأن بوينغ، شركة
 ...األمريكية العقوابت

 يف للحكم وابنه سلمان عميلها واستالم جنليزيإلا الوالء ذي هللا عبد وفاة بعد أمريكا ألحضان السعودية عودة ومع -3
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 الدفاع مكانياتإ هلا وتوفر املنطقة، يف أمريكا عمالء تعزز فقد 2014 سنة مصر رائسة السيسي موتسل 2015 سنة السعودية
 كافة مع تتمكن مل إذ يران،إ ضعف أمريكا شاهدت فقد أخرى انحية ومن... انحية من هذا. أيضا   يرانإ بغري نفوذها عن

 تكن مل روسيا ولكن سوراي، ىلإ روسيا الستجالب مريكاأ فانتقلت السورية، الثورة شوكة كسر من ودعمها وحرسها مليشياهتا
 القوي االعتماد وأن سياستها، أدوات تنويع يف للتفكري واشنطن يف اآلفاق فتح هذا وكل. له سنادا  إ وإمنا يراين،إلا للدور بديال  
 ...فعاال   يكن مل بقوة يرانإ على الوحيد وشبه

 بني جتمع أمريكا فأخذت تركيا، يف تتجمع السورية الثورة احتواء مفاتيح كانت يةالنها على الثانية أوابما والية اقرتاب ومع
 يف املعارضة لرتويض السعودي الدور مث السورىة، الثورة شوكة لكسر "تركيا" االحتواء وسياسة وروسيا" يرانإ" االستئصال سياسيت
 الرايض!

 وفق ويتقلص يتوسع الدور هذا وأن حمكم، بشكل مدروسة أمريكية سياسة هو املنطقة يف اإليراين الدور فإن وهكذا
 ضد سالمي"إ بغطاء "ثوري كتهديد يرانإب حمتفظة أمريكا ظلت 1979 سنة ومنذ. الظروف ووفق األمريكية السياسة متطلبات

 حموراي " قليميا  إ ورا  "د صار مث أمريكا، يف احلكم اجلدد احملافظني تويل بعد شديد" طائفي "هتديد ىلإ ذلك توسع مث املنطقة، دول
 يدها يف احلكم عاد أو مصر، مثل اآلخرين أمريكا عمالء لبعض العافية عادت عندما ولكن العريب، الربيع ظروف يف ثقله له

 تستغين أن ودون يراينإلا الدور جبانب أخرى أدوار جيادإب تقوم أمريكا فإن كرتكيا، استخدامها ممكنا   صار أو السعودية، يف كما
 .عنه

 من وغريها يرانإل حقيقيا   نفوذا   متثل ال أمريكا، لعمالء األخرى األدوار كما املنطقة يف يراينإلا الدور أن ذكره اجلدير ومن
 مبا سوراي يف تنفق يرانإ فمثال   ...البلدان تلك مصاحل يف النظر حىت دون األدوار تلك من تقلص أو تزيد وأمريكا أمريكا، أتباع
 عندما سوراي يف دورها تنهي أن ميكن أمريكا أن تعلم وهي يران،إ يف املتهالكة التحتية البىن ىلإ االلتفات دون خزينتها يفرغ

 إن إذ أتباعها، أمام كبري بشكل يرانإ أحرج اليمن يف دورا   للسعودية أمريكا أنبتت فقد وكذلك ليه!إ األمريكية احلاجة تنتفي
 الدور حلقيقة يرانإ فيه استسلمت الذي الوقت يف ألتباعها، املباشر لعسكريا الدعم يقدم من مبظهر ظهرت قد السعودية
 متابعة يف ولعل. ..للحوثيني السالح من شيء لنقل صغرية زوارق وراء يرانإ فتقزمت اليمن، أجواء على وسيطرهتا السعودي

 هبؤالء تعبأ ال أمريكا أن كيف يظهر ام ومواقفها تصرحياهتا هلجة وتغيري بل احلمر خطوطها وسقوط سوراي يف الرتكي الدور
 مستمر بشكل األتباع ولئكأ أدوار يف وتقلص توسع أمريكا أن أي جفن! هلا يرف أن دون وتغضبهم فتحرجهم أبدا ، احلكام

 .هبم تعبأ أن دون هي مصاحلها وفق

 ترامب: بعد يرانإ جتاه مريكيةألا السياسة 

 دور تقليص مث ومن والسعودية تركيا وهي إيران، غري أخرى إقليمية لدول املنطقة يف أدوارا   أمريكا إعطاء أي اجلو، هذا يف
 ضجيج دون السابق ابألسلوب األمريكية السياسة تستمر أن ميكن وكان األبيض، البيت حلكم ترامب قدم اجلو هذا يف يران،إ

 اإليراين البعبع حتريك يريد كان ترامب أن الإ ...دوره وفق كل أمريكا خدمة يف الثالث اإلقليمية الدول وتستمر يرانإ جتاه
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 تويرت، عرب بتغريداته فهامجها يران،إ مع األجواء بتوتري أخذ ولذلك ترامب، يعشقها اليت املافيا طريقة على االقتصادي لالبتزاز
 25 طالت ضافيةإ وابتعق وفرض معها، التعامل يف حزما   وأظهر وحلفائها، أمريكا بتهديد واهتمها رهاب،إلل ابلراعية ووصفها

 مراجعته احتمال ىلإ وملح ،ئيابلس معها النووي االتفاق ووصف الصاروخية، جتربتها أثر على 3/2/2017 يرانإ يف وكياان   فردا  
 ندرك وحىت األمريكية، السياسة يف كبري بتغيري يقوم ترامب أبن البعض أذهان ىلإ تبادر وهنا. منه أمريكا انسحاب أي لغائه،إو 

 التالية: األمور نستعرض يران،إ مع ترامب ليهإ يذهب أن ميكن الذي واملدى ودورها يرانإل "اجلديدة" ترامب ةرؤي

 املتعلقة ومنها اخلارجية ترامب سياسة معامل كل يف ظاهر وهذا والقسوة، القوة ظهارإ تتعمد اجلمهوريني سياسة إن -1
 .يرانإب

 الكثري حبل وعد قد ترامب الرئيس أن املسألة هذه وخلفية يران!إ ىلإ ترامب-أمريكا نظرة يف جديدة مسألة هناك نعم، -2
 مشل وقد األخطار، من هلا محايتها مقابل ألمريكا العامل دول تدفع أبن فظ بشكل طالب وقد ألمريكا، االقتصادية املسائل من

 ذكر ما أن ومبا. الصيد أسهل هي بل استثناء ، تليس الغنية اخلليج ودول األطلسية، أورواب ودول وكوراي، الياابن اجلديد ذلك
 عهد على صار قد يراينإلا البعبع وأن اخلليج، منطقة يف ودورها يرانإ خطورة من أعلت قد وجديدة قدمية أمريكية دوافع من

 فإن املافيا هنج ىوعل املسألة، هذه يف االقتصادي االستثمار يريد ترامب الرئيس فإن اخلليج، أبواب على دامها   خطرا   أوابما
 من الدول تلك ومحاية دورها، وتقليص يرانإ على الضغط لقاء النفطية اخلليج بلدان من كبرية أاتوات حتصيل يريد ترامب

 ذلك يكون أن بعيدا   وليس جديدة، صواريخ بتجريب تقوم تراها يرانإ على األمريكي الضغط هذا وأمام لذلك. يرانيةإلا املخاطر
 من هي تستفيد أن ودون املنطقة، دول على خطرها بتأكيد تقوم أهنا أي التوقيت، يف مصادفة   وليس أمريكا، مع التام ابلتنسيق

 محلته أثناء ترامب وتصرحيات يراين،إلا اخلطر من احلكام محاية مقابل طائلة أمواال   اليوم تطلب اليت أمريكا هو املستفيد بل ذلك،
 يلي: ما ترامب عند اجلديد" "التفكري ىلإ تشري اليت التصرحيات لكت ومن الرؤية، هذه تؤكد االنتخابية

 الزوال، من محايتها لقاء ألمريكا املال بدفع السعودية يطالب ترامب "دوانلد أن 19/8/2015 عريب CNN ذكرت -
 .تبقى" أن هلا كان وما وجدت ملا لوالان.. .ملساعدتنا وستحتاج قريبا، كبرية ورطة يف ستكون "السعودية وقال

 كوراي عن وندافع أملانيا، عن وندافع الياابن، عن "ندافع ترامب: قال (27/9/2016) عريب CNN ونقال  عن موقع -
 يدفعوا أن عليهم ينبغي ولكن شيئا ، ذلك( )مقابل لنا يدفعون وال. الدول من عدد عن ندافع السعودية، عن وندافع اجلنوبية،

 قد. ..العادلة حصتهم يدفعوا مل إن أهنم للغاية املرجح من إنه هو قلته ما كل. ..ثروات وخنسر هائلة خدمة هلم نوفر ألننا لنا،
 .مساعدتنا" عليهم دوالر، ترليون 20 تبلغ ديون لديها دولة فنحن مساعدتنا، عليهم أو أنفسهم عن الدفاع إىل نو يضطر 

 التفاوض، على قادرا تكون أن "عليك معلقا: ارة"،التج صفقات يف التفاوض على "القدرة أمهية على مشددا ترامب وأضاف
 لنا يدفعون ال وهم عنها، ندافع حنن لديها، اليت األموال بكل السعودية؟ عن ندافع أننا تتخيلون هل. السعودية ومع الياابن مع

 شيئا ؟"

 اأمريك أن إال ،إيران تساوي قوة ميتلك كان العراق إن يمريكاأل الرئيس "وقال 26/1/2017 يف اجلزيرة موقع وذكر -

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a4085070-86d5-4d20-b1dd-a7cb6214f99a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
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 اإلدارة أن إىل مشريا إليران، سلمته مث - 2003 عام للعراق يمريكاأل للغزو إشارة يف - العراق دخلت حينما أخطأت
 كلمة )يف 24/1/2017 يف عريب رويرتز موقع نقل كما .العراقي" النفط على وتسيطر هناك تبقى أن عليها كان يةمريكاأل

 لتسديد العراقي النفط أتخذ أن هلا ينبغي كان املتحدة الوالايت أن إىل ترامب ملح األمريكية املركزية املخابرات من مسؤولني أمام
 .(2003 عام الغزو تكاليف

 اخلطر من اخلليج دويالت محاية فمقابل الصفقات، عقد عن تبحث اليت ترامب عقلية يف يكمن ما يؤكد ذلك كل -3
 على احلفاظ أجل من أمريكا تصرف حتت أوسع بشكل أمواهلا تضع أن أي احلماية، تلك تكاليف تدفع أن عليها يراينإلا

 شواهد تؤكدها ترامب دارةإ لدى هذه املافيا وعقلية. ا  ر ق صم  ابعتبارهم احلكام هؤالء مع تتصرف وأمريكا. فيها احلكم كراسي
 األمريكي الكونغرس تبىن فقد الكربى، الدولية األاتوات هنج تتبىن اليت لوحيدةا األمريكية اجلهة ليس ترامب والرئيس... كثرية
 األخرى اخلليج ودول للسعودية أموال حجز مبوجبه ممكنا   وأصبح أوابما، دارةإ حكم ظل يف أي ،2016 سنة جاستا قانون

 املديونية وأمام العامة، موازنتها لتقليص اضطرهتا حقيقية اقتصادية أزمات تعاين أمريكا أن وذلك ...رهابية"إ" أعمال بسبب
 االقتصادي احلل االبن بوش دارةإ رأت إذ كبرية، حلول عن البحث دائمة فإهنا االقتصادي، الصني وصعود لديها، الفلكية

 وحاول اق،العر  ورطة على دوالر ترليون 3 نفاقإل فاضطر ذلك، من منعته العراقية املقاومة لكن نفطه، واستثمار العراق ابحتالل
 جلين جاستا قانون كان مث أمريكا، ىلإ النائية اجلزر من الكبرية األموال الستجالب الربيطانية الضريبية املالذات ضرب أوابما

 معضلة حلل كطريق محايتها لقاء الدولية األاتوات الثرية العامل دول تدفع أن يريد ترامب واآلن رهاب"،إل"اـل وتغرميا   ضريبة   األموال
 سنوات! مثاين خالل دوالر( ترليون 20) األمريكية املديونية حل بوعده غامر فرتامب األمريكي، قتصاداال

 املباشر، ابلتدخل املتحدة الوالايت تقوم أن تقتضي أخرى" مرة عظمى أمريكا "إعادة ترامب رفعها اليت الشعارات إن -4
 دورها استعادة سوراي يف اآلمنة املناطق تصريح عرب ترامب دارةإ حتاول فكما لآلخرين، أدوار وراء ابالختباء أوابما سياسة ورفض

 فإن لذلك أيضا ، الباب هذا من املراجعة قيد اآلخر هو صار قد يرانإل والرهيب الكبري الدور فإن روسيا، من وأخذه املباشر،
 بل عنه، االستغناء دون ولكن ذلك من االقتصادي الغرض داستنفا بعد يراينإلا الدور تقليص يف جداي   تفكر ترامب دارةإ

 دوره يرتاجع بل سوراي، يف وخباصة القائد الدور له ليس أي عنهما، بديال   وليس والسعودي الرتكي للدور مكمال   دورا   ليصبح
 ططاتاملخ خدمة يف قائما   يبقى يراينإلا الدور ولكن السعودي، الدور مث األوىل ابلدرجة الرتكي الدور أمام مؤثرة بنسبة

 .املنطقة يف الدور هذا عن مريكاأ تستغين فال مريكيةألا

 إذ، األفعال على يبىن ما بقدر واألقوال التصرحيات على يبىن ال يرانإ لدور أمريكا تغيري مسألة على احلكم فإن وهكذا -5
 روحاين، حسن اإليراين، الرئيس )أعلن فمثال   الفعلي، التغيري ىلإ يرقى ال معظمها واشنطن يف يرانإ حول اليوم املثارة الضجة إن
 لغة على تندم املتحدة الوالايت سيجعلون اإليرانيني أن اإليرانية، للثورة 38 ابلذكرى االحتفاالت مبناسبة ألقاها كلمة يف

 أحناء شىت يف الوطنية للقوة استعراض هي "اإلسالمية "الثورة ذكرى إحياء يف اإليرانيني مشاركة أن إىل روحاين وأشار. العقوابت
 اليوم )روسيا األبيض( البيت لزعماء اخلاطئة التصرحيات على ترد واضحة رسالة هي املشاركة هذه أن إىل الفتا البالد

 الرئيس اجلمعة يوم ترامب دوانلد األمريكي الرئيس )دعا "احرتس" بقوله ترامب األمريكي الرئيس عليه فريد. (10/2/2017
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 ترامب وقال. سيندم اإليرانيني يهدد شخص أي إن قوله روحاين عن إعالم وسائل نقلت بعدما رللحذ روحاين حسن اإليراين
 ضمن تندرج النووي االتفاق عن كتلك تصرحيات من شاهبها وما فهذه. (10/2/2017 )رويرتز (."لك أفضل "احرتس

 )وقالت األمريكية، اخلطط وتنفيذ والتعاون نسيقالت فهو األرض على احلال أما ...يراينإلا األمريكي للصراع اململولة سطوانةاأل
 اجلاري: /فربايرشباط 9 يوم ترامب، دوانلد األمريكي الرئيس إدارة يف مسؤولني مع لقاءات إجرائها غداة للصحفيني موغرييين
 اليوم روسيا) (."امامت إيران مع النووي االتفاق بتنفيذ االلتزام بعزمهم أتكيدات تلقيت اللقاءات تلك خالل قيل مما "انطالقا

 تصرحيات مع مقرونة كانت وإن قليال ، نطاقها يزال فال يرانإ على املفروضة اجلديدة األمريكية العقوابت وأما .(10/2/2017
 استثماره ميكن وكيف خفاقاته،إو  جناحاته فتدرس هلا، سياسة   ابعتباره تراجعه ولكنها يراين،إلا الدور تراجع أمريكا أبن توحي
 هيالري الدميقراطية املرشحة إن بل ترامب، على حكرا   ليست يرانإ دور ومراجعة. العليا األمريكية للمصاحل وسياسيا   اداي  اقتص

 "السياسةـب يرانإ جتاه املتبعة والتحقق" "الثقة سياسة وصفت فقد االنتخابية، محلتها أثناء املراجعة تلك ىلإ تدعو كانت كلينتون
 لالتفاقية صغري انتهاك أي ضد عليها العقوابت فرض عادةإب ووعدت فيها" الثقة "عدم سياسة مكاهنا تمدستع وأهنا اجليدة" غري

 أن أي (،22/3/2016 األوسط )الشرق لالتفاق انتهاكات وقع حال يف ضدها العسكرية القوة وابستخدام بل النووية،
 وسياسيا   اقتصاداي   يراينإلا الدور ليكون آنفا   ذكران كما ولكنها أمريكا، يف الدولة سياسة هي يراينإلا للدور ترامب دارةإ مراجعة

 .األمريكية املصاحل خدمة يف

 إنه العفنة، وحضارهتا الفاسدة قيمها نتيجة الداخل من السوس ينخرها اليت مريكاأ تكون أن جلل ألمر فإنه اخلتام ويف 
 أنفسهم يعّدون من مصاحلها خدمة على ويتنافس فيها، وجتول تصول املسلمني بالد يف شأن ذات هذه تكون أن جلل ألمر

 ...ونعيده قلناه معروف، السبب ولكن املستعمرين! الكفار ملخططات ميداان   املسلمني بالد تكون أن حقا   املؤمل ومن حكاما !!
َمام   إ مَنَا» قَاَل: ، النميبِّ  َعنِ  ه َريـ َرةَ  َأيب  فَعن   به، يتقى الذي اإلمام اخلليفة وجود عدم إنه  «ب ه   َوي  تَ َقى َورَائ ه ، م نْ  ي  َقاَتل   ج َنٌة، اْْل 

 هلل إبخالص اجملد اجلاد العمل املصريية: قضيته هي هذه تكون أن ورسوله هللا حيب مسلم كل على فالواجب مسلم، أخرجه
 جاء كما اجلربي احلكم هذا بعد كرماأل الرسول بشرى فتتحقق الراشدة، اخلالفة إلقامة وذلك ، رسوله مع وبصدق سبحانه

 َجْْب يًَة، َتك ون   ث َ ...» : اّللمِ  َرس ول   قَالَ  ح َذيـ َفة : قال للطيالسي: واللفظ والطيالسي أمحد أخرجه الذي الصحيح احلديث يف
ََلَفةٌ  َتك ون   ث َ  يَ ْرفَ َعَها، َأنْ  َشاءَ  إ َذا يَ ْرفَ ع َها ث َ  َتك وَن، َأنْ  اّلَل   َشاءَ  َما فَ َتك ون   َهاج   َعَلى خ  ن ْ  املسلمون يعز مث ومن ...«الن ُّب  َوة   م 

 الَناس   بَ نْيَ  ن َداو ُل َا األََّيم   َوت ْلكَ ﴿ دار عقر هلم بقي إن دارهم عقر إىل املسلمني بالد عن وينكفئون املستعمرون الكفار ويذل
 .﴾الظَال م نيَ  ُي  بُّ  الَ  َواّلل    ش َهَداء م نك مْ  ذَ َويَ َتخ   آَمن واْ  اَلذ ينَ  اّلل    َول يَ ْعَلمَ 
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