بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
اغتيال العامل النووي فخري زاده
السؤال :يف 2020/12/6م نقلت فرانس 24عن العميد علي فدوي انئب قائد احلرس الثوري (أن اغتيال العامل النووي

حمسن فخري زادة مت إبطالق  13رصاصة من رشاش كان يركز على وجه زادة بكمرة متطورة مبساعدة الذكاء االصطناعي) ،وكان
قبل ذلك يف 2020/12/2م قد صادق جملس صيانة الدستور املشرف على عمل جملس الشورى (الربملان) اإليراين ،على مشروع
قانون خاص بزايدة ختصيب اليورانيوم إىل  %20مت تبنيه مؤخرا يف ظل اغتيال العامل النووي حمسن فخري زاده ...وكان هذا القانون
قد أاثر جدال بني حكومة الرئيس حسن روحاين اليت عارضته ووصفته أبنه "ضار" ،وبني الربملان الذي أقر القانون ببنوده التسعة!
فكيف يكون اخلالف بدالا من االتفاق على القيام بعمل انتقامي ضد اجلهة اليت تقف وراء اغتيال أهم العلماء النوويني املسلمني يف
إيران ،وخاصة أن إيران تعلن أن دولة يهود هي من وراء هذا العمل؟ أم أن هذا اخلالف هو لطي صفحة العامل النووي كما طوى
النظام اإليراين صفحة قاسم سليماين؟
اجلواب :لتوضيح اجلواب نستعرض األمور التالية:
أولا :يف عملية حتمل يف مكان وطريقة تنفيذها الكثري من التحدي للنظام اإليراين مت يوم اجلمعة 2020/11/27م اغتيال
املسؤول يف وزارة الدفاع والعامل النووي اإليراين حمسن فخري زاده ،وهذا اغتيال كبري ال يقل أمهية عن اغتيال قائد فيلق القدس قاسم
سليماين يف كانون الثاين 2020م ،حيث (وتفيد تقارير أبن دبلوماسيني يصفونه أبنه "أبو القنبلة اإليرانية" .يب يب سي،
2020/11/27م) ،فهو من انحية شخصية كبرية حمورية يف الربانجمني النووي والصاروخي إليران ،ومن انحية أخرى فقد متت
العملية داخل إيران ،بل وابلقرب من العاصمة طهران ،وليس يف العراق كما جرى مع قاسم سليماين ،وكذلك فإن طريقة االغتيال
اليت اشتملت على سيارة متفجرة وهجوم ابألسلحة الرشاشة ما ميثل حتدايا كبريا إليران بكل املقاييس .وعلى الرغم من أن عمليات
اغتيال العلماء يف إيران هي مسلسل مل يتوقف ،وأن إيران دائما ما تتهم كيان يهود متوعد اة إايه ابلرد يف املكان والزمان املناسبني،
وال يتم أي رد كالعادة ،إال أن الظروف الدولية اليوم تلقي بظالهلا على هذه العملية خاصة الظرف الناتج عن االنتخاابت األمريكية
وما متخض عنها من تشنج وزايدة يف االنقسام داخل أمريكا.
اثني ا :وعملية االغتيال هذه اليت سارعت إيران إىل اهتام كيان يهود بتنفيذها كان ميكن وضعها يف ابب سعي كيان يهود
احلثيث إىل إضعاف القدرات االسرتاتيجية النووية والصاروخية إليران ،وكان ميكن لكيان يهود االختباء والنفي كعادته حىت يتجنب
ردات فعل انتقامية حمتملة ،لكنه هذه املرة مل يفعل ذلك ،بل قام ابلتلميح الذي يرقى إىل مستوى التصريح أبنه هو من نفذ هذه
العملية ،وهذا ال يكون بدون ضوء أخضر كبري من إدارة ترامب .بل إن إدارة ترامب كانت راضية على األقل عن عملية االغتيال
اليت قام هبا كيان يهود! واألدلة على ذلك:
 -1أعاد الرئيس األمريكي دوانلد ترامب نشر أخبار عرب حسابه يف موقع "تويرت" حول عملية االغتيال (وأعاد ترامب يف
"تويرت" نشر تقرير لصحيفة "نيويورك اتميز" عن اغتيال فخري زاده .كما أعاد ترامب نشر تغريدة للصحفي اإلسرائيلي يوسي
ميلمان تنص على أن هذا العامل كان رئيسا لربانمج إيران العسكري السري وأنه كان مطلواب لدى جهاز االستخبارات اإلسرائيلي
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"املوساد" على مدى سنني وأن اغتياله يوجه ضربة إىل إيران من الناحية النفسية واملهنية ...آر يت2020/11/27 ،م) وكأنه
يتحدى إيران أن تقوم أبي رد!
 -2وقد نقلت قناة اجلزيرة الفضائية 2020/11/28م وموقعها اإللكرتوين عن نتنياهو رئيس وزراء كيان يهود تلميحه على
غري العادة إىل مسؤولية كيانه عن عملية االغتيال( ،نشر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو مقطعا مسجال استعرض فيه ،على
غري العادة ،إجنازاته اليت قال إنه حققها على مدار األسبوع املنصرم .وكان الالفت لالنتباه أن نتنياهو استهل التسجيل ابلقول إنه
سيستعرض بعض إجنازاته ،لكن ليس كلها ألنه ال يستطيع ذلك) .أي أن كيان يهود مل خيتبئ ومل ينف ،بل يلمح وكأنه يصرح
مبسؤوليته ،وكذلك إعالنه عن حالة التأهب القصوى يف سفاراته عرب العامل.
 -3ومن التهديد والوعيد جاء اإلعالن األمريكي يف 2020/11/27م ،أي يف يوم االغتيال عن إرسال حاملة الطائرات
األمريكية "يو إس إس نيميتز" إىل اخلليج مع سفن حربية أخرى ...وقبيل عملية االغتيال كان إرسال قاذفة يب  52األمريكية إىل
اخلليج ،وبعد عملية االغتيال حتذير ترامب برد مدمر( ،نقلت صحيفة واشنطن بوست ،عن مسؤولني أمريكيني ،أن الرئيس دوانلد
ترامب هدد ابنتقام فوري و"ساحق" إذا قُتل أي أمريكي يف العراق .وأييت هذا التهديد الذي كشفت عنه واشنطن بوست ابلتزامن
مع مقتل العامل النووي اإليراين حمسن فخري زاده قرب طهران اجلمعة .احلرة2020/11/28 ،م).
اثلث ا :ومعىن كل ذلك أن إدارة ترامب ومعها كيان يهود ،يدركان أن إيران لن تقوم برد فعال يف فرتة انتقال احلكم يف أمريكا

وخباصة أن إيران أتمل أن أيتيها الرئيس األمريكي "املنتخب" ابيدن بشيء جديد! هذا مع العلم أن ترامب وابيدن ال خيتلفان إال يف
الوسائل واألساليب وإال فمصلحة أمريكا عند كليهما فوق كل أتباعهما من العمالء والدائرين يف األفالك ،ومن تدبر ذلك جيده
واضح ا ...وهكذا فإن إيران تلف وتدور حول الرد وتركز على قضااي أخرى لصرف أذهان الرأي العام إىل أمور أخرى غري الرد
العسكري الذي يطالب به اجلمهور:
 -1تصرح إيران معتربة عملية االغتيال ضد أهم عامل ومسؤول يف برانجمها النووي والصاروخي هي جمرد فخ إليقاعها يف
"الفوضى" رغم معرفتها ابملدبر (كيان يهود) ،وهي تعلن على لسان رئيسها روحاين أبن هذا املدبر ومن ورائه إدارة ترامب (هم
يفكرون خبلق فوضى ،لكن عليهم أن يدركوا أننا كشفنا أالعيبهم ولن ينجحوا يف حتقيق أهدافهم اخلبيثة) ...فإيران تعلم من يضرهبا،
وقد ضرهبا قبل ذلك ضرابت ضد علمائها ،وضرابت ضد جندها يف سوراي والعراق ،مث هي اآلن تعلن أبهنا لن ترد ،ولن تقع يف
الفخ ...وتعد األايم لقدوم ابيدن للرائسة يف أمريكا! هذه هي إيران اليت تتبجح مبعاداهتا "للشيطان األكرب" ،وترفع ايفطاهتا عاليا
"املوت ألمريكا ،املوت إلسرائيل" ،وقد كشفت إدارة ترامب بشكل ال لبس فيه زيف هذا العداء اإليراين ألمريكا ،إذ قامت إدارة
ترامب ابغتيال علين وكبري لقائد فيلق القدس يف احلرس الثوري اإليراين قاسم سليماين يف العراق مطلع  ،2020مث قامت بوضع
الكاظمي حاكما على العراق متجاهلة عدم رغبة إيران بذلك ،ومتجاهلة كل اخلدمات اإليرانية ألمريكا يف سوراي وغري سوراي!...
 -2وأمر آخر تركز عليه إيران لصرف األذهان عن الرد العسكري الفعال وهو الرتكيز على موضوع تصعيد التخصيب إىل
 %20كما كانت عليه قبل االتفاق النووي الذي ألزمها أبن ختفضه إىل  ،%3،67وهذا التصعيد جيب أن يكون لكن دون أن
يصبح نقطة خالف بني احلكومة واجملالس األخرى لصرف أنظار الناس عن الرد العسكري املناسب ،فمجلس الشورى يراه خريا
واحلكومة تراه ضارا وشرا! (أعلن الرئيس اإليراين حسن روحاين ،اليوم األربعاء ،خالل اجتماع احلكومة ،عن رفض مشروع قانون
ملواجهة العقوابت األمريكية والرد على اغتيال العامل اإليراين البارز حمسن فخري زادة ،أقره الربملان اإليراين الذي يسيطر عليه
احملافظون ،أمس الثالاثء .واعترب روحاين ،وفق ا للتلفزيون اإليراين ،أن قرار الربملان "ضار" ...وكان أهم تلك القرارات اليت اختذها
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الربملان اإليراين "احملافظ" ،رفع نسبة ختصيب اليورانيوم إىل  20يف املائة ،وإلغاء العمل ابلربوتوكول اإلضايف للوكالة الدولية للطاقة
الذرية ...،علما أن إيران وقبل التوصل إىل االتفاق النووي كانت تنتج اليورانيوم بنسبة ختصيب  20يف املائة ،لكنها تعهدت
مبوجب االتفاق بتخفيضها إىل  3.67يف املائة" ...العريب اجلديد 2020/12/2م) .وكذلك (صادق جملس صيانة الدستور املشرف
على عمل جملس الشورى "الربملان" اإليراين ،على مشروع قانون خاص بزايدة ختصيب اليورانيوم مت تبنيه مؤخرا يف ظل اغتيال العامل
النووي حمسن فخري زاده ...وأاثر هذا القانون جدال بني النخبة احلاكمة يف إيران وأعربت حكومة الرئيس حسن روحاين عن
معارضتها له ...روسيا اليوم 2020/12/2م).
رابعا :ومما ال بد من التنويه إليه أن كل ذلك ال يعين أن إدارة ترامب قد قطعت روابطها مع إيران ،ولكنها قد زادت يف
امتهان وإذالل إيران ،فهي تريد من إيران أن ختدمها واقفةا وقاعد اة وانئمةا ،أي أن تدور ابلكامل مع املصاحل األمريكية ورغبات
اإلدارات األمريكية كيفما تبدلت ،فقد سبق أن اغتيل قاسم سليماين ،وإيران هددت مث كانت النتيجة قصفا "حمسوابا" وكأنه "متفق
عليه" لقاعدة عني األسد يف العراق ،مث انتهى التهديد! ورغم قدرة أذرع إيران اخلارجية على شيء من االنتقام إال أن إيران ال تقبل
ذلك ،فقد نقلت صحيفة القدس العريب 2020/11/24م عن صحيفة "ميدل إيست آي" الربيطانية ،أن إيران تضغط على
مليشياهتا يف العراق لوقف أي استهداف للمصاحل األمريكية يف العراق ،فقالت( :إن اجلنرال إمساعيل قاين قائد فيلق القدس وصل
بعد  24ساعة من استهداف السفارة األمريكية ابملنطقة اخلضراء ببغداد بوابل من الصواريخ األسبوع املاضي ،وأمر قادة فصائل
عراقية بوقف استهداف املواقع األمريكية).
خامسا :إن املدقق فيما جرى وجيري من عدوان دولة يهود وموافقة أمريكا وتوتري األجواء معها جيد أن األمر كما يلي:
 -1بعد أعمال التقارب اليت قام هبا الرئيس ترامب مع كيان يهود مثل نقل السفارة األمريكية للقدس واالعرتاف بضم كيان
يهود للجوالن السوري احملتل وإطالقه صفقة القرن وما تتضمنه من إرضاء كيان يهود ،فإن إدارة ترامب ابتت على قناعة أبن
الربانمج النووي إليران يشكل هتديدا لكيان يهود ال بد من إزالته أو احلد منه ،ولذلك سارعت فيه أكثر من اإلدارات السابقة...
ومن اجلدير التنويه إليه أن القاعدة الشعبية العريضة من "اإلجنيليني احملافظني" من األمريكيني البيض ،وهي جزء من القاعدة الشعبية
للحزب اجلمهوري ،تؤيد هذه السياسة األمريكية لتوفري أقصى قدر من األمن لكيان يهود ،بل ويعتربون ذلك مسألة فكرية "دينية"
أعلى من السياسة.
 -2بعد أن زاد االنقسام يف أمريكا وبلغ درجةا حادة فإن إدارة ترامب تريد من توتري األجواء مع إيران زايدة العراقيل يف الشرق
األوسط أمام الرئيس الدميقراطي املنتخب ابيدن ،ومحله محالا إذا ما تسلم مقاليد الرائسة يف أمريكا على االخنراط بقوة يف الصراعات
حول املناطق النفطية ،وذلك من زاوية الرؤية االسرتاتيجية لشركات النفط والطاقة وشركات السالح األمريكية اليت يتعزز أتثريها يف
السياسة األمريكية...
 -3بنتيجة االنتخاابت األمريكية ،وعلى الرغم من عدم التصديق النهائي عليها حىت اآلن ،فإن شركات النفط والطاقة
وشركات السالح األمريكية اليت وقفت وراء محلة ترامب االنتخابية ،هذه الشركات:
 تبدو يف موقع اخلاسر داخليا يف أمريكا مبا ينتظرها من عودة أمريكا التفاق ابريس للمناخ الذي يكبدها خسائر فادحة...وهذا ميكن أن يكون مؤثرا يف هذه الشركات من حيث أسعار النفط خاصة يف فرتة (كوروان) اليت يتوقع أن متتد لنهاية ...2021
يضاف إىل ذلك احتمال عودة الرئيس املنتخب ابيدن بكيفية ما لالتفاق النووي اإليراين ،وأتثريه يف تلك الشركات...
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 ويف ظل كل هذه املخاوف فإن هذه الشركات تريد أن تستفيد من املدة املتبقية إلدارة ترامب ،خاصة وأن احملاكم يفالوالايت األمريكية تفند مزاعم ترامب ابلتزوير مبا يبدو وكأنه تناقص فرصه إلبطال نتيجة االنتخاابت ،ومن مث فإن تلك الشركات
تدفع إبدارة ترامب لتوتري املوقف يف اخلليج ،كل ذلك من أجل زايدة أسعار النفط وزايدة صفقات السالح.
سادسا :إن توتري املوقف يف اخلليج قد ُُي ِّول بوصلة الرد الفعلي من اجتاه كيان يهود إىل اجتاه آخر كالسعودية واإلمارات،
واملربرات لذلك ميكن أن تكون سهلة ،فهذه الدول تطبِّع مع كيان يهود علنا أو خفية ...وإيران تتحدث يف ردة فعلها على

االغتيال عن "املنافقني" ،أي السعودية واإلمارات والبحرين ،وحىت مع تلميح كيان يهود القريب من التصريح ابملسؤولية فإن إيران
ميكنها وبسهولة أن تقول أبن سعوديني هم من نفذوا اهلجوم قرب طهران ،وميكنها أن تقول أبن املخابرات السعودية هي من نسق
هذا "العمل اليهودي" داخل إيران وبتمويل سعودي خاصة وأن زايرة رئيس وزارء كيان يهود السرية للسعودية اليت راجت أخبارها
يف 2020/11/23م واجتماعه مع ابن سلمان ووزير خارجية أمريكا بومبيو ،كل ذلك يرجح ويسهل ربط عملية االغتيال
ابلسعودية ...كما ميكن أن يتجه الرد حنو اإلمارات فقد نشرت اجلزيرة يف 2020/12/1م على موقعها نقالا عن موقع "ميدل
إيست آي" الربيطاين أن إيران (هددت بتوجيه ضربة عسكرية مباشرة لإلمارات ،ردا على اغتيال فخري زاده .وقال املوقع الربيطاين
 نقال عن مصدر إمارايت مل يذكر امسه  -إن طهران اتصلت بويل عهد أبو ظيب حممد بن زايد بشكل مباشر ،وأبلغته أبهنا ستوجهضربة لبالده ردا على اغتيال فخري زاده ،)...وكذلك ميكن إليران أن يكون ردها عرب مزيد من الدعم النوعي ابلصواريخ واملسريات
للحوثيني ضد أهداف نفطية سعودية ،فهذا قائم أصالا والزايدة فيه ال تكلف الكثري من املسؤوليات ...وإن اجتهت إيران هذا االجتاه
فإهنا تكون قد خدعت شعبها املطالب ابلرد جتاه الفاعل احلقيقي لالغتيال وليس للدوران حوله!
جرأ
سابعا :وهكذا يُقتل علماء املسلمني الواحد بعد اآلخر ،وخاصة العلماء النوويني يف إيران ،ويتكرر ذلك دون إجراء! وهذا َّ
ِّ
وجيرئ الدولة املسخ القائمة على احتالل األرض املباركة فلسطني ،جرأها على تكرار اغتيال العلماء اإليرانيني املسلمني! إنه ألمر

مؤمل أن يستطيع احلكام يف بالد املسلمني أن يشرتوا الذل ابلعز ...أن يصبحوا عمالء للكافرين املستعمرين أو دائرين يف فلكهم...
يُعتدى عليهم فيصمتون ،وتُنتهك حرماهتم فال يعرتضون ...هكذا هو احلال بعد زوال اخلالفة فقد ابتلي املسلمون حبكام رويبضات
ال يردون ملسة المس! ولن تعود عزة املسلمني إال بعودة اخلالفة من جديد وعندها يقود اخلليفة جيشا لنصرة امرأة أهاهنا رومي
فيقضي عليه ويفتح بلده مسقط رأسه ...هكذا تعود عزة املسلمني أبن يقوم رجال هانت عليهم الدنيا وملذاهتا وتطلعوا إىل ما عند
هللا القوي العزيز ،أن يقوم هؤالء الرجال فيزيلوا هؤالء احلكام وجيعلوهم أثرا بعد عني ومن مث ينتهي هذا امللك اجلربي ،ويعرب هؤالء
الرجال ابألمة بعد أن يوفقهم هللا ،وهو انصر عباده املؤمنني ،إىل دولة العز واجملد والكرامة ،دولة اخلالفة الثانية ،دولة تزيل كيان
يهود وتقطع أيدي أمريكا وابقي الكفار املستعمرين عن املنطقة اإلسالمية ،فتجعلها عليهم حراما إىل يوم الدين ،وعندها تردد مآذن
ِ
ِ ِ
سى أَن
املساجد مرات ومرات قوله تعاىل ﴿ َوقُل َج َ
اء اْلَق َوَزَه َق البَاط ُل إن البَاط َل َكا َن َزُهوقا﴾َ ﴿ ...ويَ ُقولُو َن َم َت ُه َو قُل َع َ
يَ ُكو َن قَ ِريب ا﴾.
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