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 ؟! " أمري طاهري " مثااًل ابهتعالم العربي كتابات كملاذا ال يراقب اإل

 

 أبو احلكم

 

عالمي أخطر من العمل العسكري .. وما ترمسه السياسة العمل اإل:  املقدمة

 عالم .!!خيربه اإل قد والدبلوماسية

/  9تاريخ " ب أمري طاهري يراني املعارض "ال نشرته الشرق األوسط للكاتب اإليف مق

( ..  جابة عوهاأسئلة لن يستطع اجلورال ماتيس اإل  ت عووا   حت 2017/  06

 ، ري عدًدا من األسئلة، ويث يستعرض طاهري يف مقالته األحداث الراهوة الساخوة

ما  -1   ( وحددها وطلب إجابات داعش ، ما بعد   اجابة عوهقال أنها يتوجب اإل

يارات جليدية نهاطموح تركيا يف عمل  -2ستقالل اال، شهية األكراد إىل أمساه 

خطة روسيا  -3 (PKK)داخل العراق وسوريا بزعم محاية نفسها من إرهاب الـ

تصميم إيرا  على  -4لضما  وجود عسكري دائم على سواحل البحر األبيض املتوسط 

 ، وهو اهلدف الذي أنفق ت من " إىل لبوا  والبحر األبيض املتوسط محاية " ممرها
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الذي حنن بصدده هو املقطع ..  ( الضحايا فالأجله ماليني الدوالرات وقدم ت آ

 . ريتساؤالت اليت أثارها طاهالالرابع من 

، تلك العبارات احملشورة يف املقال واليت توطوي على معاني  الذي يثري الدهشة

، الذي عمل ت عليه موذ زمن بعيد على  مقصودة ، وهو يدرك جيًدا أ  خمطط طهرا 

، والذي يعد عماًل  أهدافها غري املشروعةيف أراضي دول للوصول إىل  ( ممر   دإجيا

األمم املتحدة  خيرق سيادة الدول وخيالف قواعد القانو  الدولي ومبادئ ميثاق

تصميم إيرا  على محاية ممرها إىل  ستعمارًيا يسميه طاهري  اعتباره توسًعا اب

نفق ت من أجله ماليني ، الذي أ لبوا  والبحر األبيض املتوسط عرب العراق وسوريا

( .. موطق هذا الكاتب  خيالف توجهات سياسية  ف الضحايااللدوالرات وقدم ت آا

رهاب اليت يتوجب را  رأس حربة اإلى والعامل بأ  إيلدول املوطقة اليت تر

ليشياتها من املوطقة برمتها .. ويف مقدمة هذه الدول يحتجيمها وعزهلا وطرد م

ة املؤدجلة يرانياليت ترى يف التمدد اإليراني عن طريق املليشيات اإل السعودية

 . رهاب  من أجل التمدد واهليموةاملسلحة كرأس حربة لإل
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أنفق ت عليها طهرا   وكأنه ملكية فارسية مدفوعة حبقوق ، ( ممرها إ  تعبريات  

ي يف يرانملمر اإل، هذا ا .. إذ  ( ف الضحايااليني الدوالرات وأزهق ت بشأنها آمال

 ليت دفع ت مقابله أمثاًنا باهظة منا ، مكسًبا من مكتسبات إيرا  يعُد نظر طاهري

 . له طاهري حني دس السم يف الدسم كما يقالذا ما أراد أ  يقوهاألموال واألرواح .. 

، إ  الكثري من األبواق  اللغم القطري شكلة اليت ميكن رصدها بعد ا  تفجرامل

قد كشف ت عن دوافعها احلقيقية ونزع ت عوها  األجوبيةالعربية و عالمية واألقالماإل

سالمي عواصر املؤمتر القومي العربي واإلأقوعتها وبات ت تتحدث على املكشوف مثل 

( وصاحبها عبد الباري عطوا  الذي يتغذى على موائد  الرأي اليوم وصحيفة    -

درات وبعض كتابها الذين يتمتعو  بق ( القدس العربي وجريدة   - طهرا  ولود 

وا يكشفو  عن نياتهم ودوافعهم بدأ المية مرموقة وعالية املستوىعثقافية وفكرية وإ

( ويراهن عليه من أجل تغيري  أوباما كا  يتبواه   ، املكبوتة املوالية لتيار سقط

  البؤر اليت ة طهرا  وتل أبيب .. والذي أتضح أخرائط دول املوطقة السياسية بزعام

رهاب يف املوطقة ، هي أحد أخطر مصادر تغذية اإل لتيارتعشش فيها عواصر ذلك ا

  السياسات اليت حتميها تستخدم معايري مزدوجة وتلعب على أكثر من ، وأ والعامل
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طري واألمن القومي األمن الُقب تشكل ضرًرا فادًحا ، حبيث بات ت حبل وتواقض

 . العربي بالصميم

  ما ترمسه السياسة عالمي يعد أخطر من العمل العسكري .. ألإ  العمل اإل

ما يكتبه كتاب  عالم .. وهذه حقيقة يتوجب مراقبةخيربه اإل قد والدبلوماسية

، ووضع مفردات الكتابات حت ت اجملهر  عرب وأجانب يف الصحافة العربية

، كما هو حاصل يف القدس العربي والشرق األوسط والرأي  بشأنها والرقابة الصارمة

 اليوم على وجه التحديد .!!

 أبا احلكم د.

9  /06  /2017  
 

 الكّتابدليل 
 الكاتب أبو احلكمصفحة 
 البعث العظيمفرسان 
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