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 مريكيمسمار جحا األ

 املختار الرفيق اجملاهد صالح 
 

خر ولكنه آلشخص  ن نبدأ من الضروري توضيح القصة : باع جحا بيتا  أوقبل 
ود ملكيته له فوافق املشرتي دون يف البيت تع ن يبقي مسمارا  أكمال البيع اشرتط ل 

العشاء ويف  خذ جحا يزور صاحب البيت عند الغداء و أف، ن حيسب ملا وراء ذلك أ
ن بعاد جحا لكنه فشل ألإكل وغريه فحاول املشرتي كل مناسبة ليشاركه األ

فاضطر لرتك البيت جلحا وهرب ، ي شيء عليه ! أملكه ومن حقه تعليق  املسمار
  . من مضايقاته

 سلوب جحا رغم دالالته العميقة وهو ما سنتناوله الحقا  أمريكا متارس نفس أواليوم 
 . 
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مس أمريكية ما نشرته صحيفة نيويورك بوست األ ومناسبة تذكرنا لقصة جحا هو
إن أدلة جديدة ضمن دعوى قضائية موسعة جيرى  وقالت فيه : ) 9-9-2017

، تظهر أن سفارهتا  سبتمرب 11رفعها ضد احلكومة السعودية يف ما يتعلق بـهجمات 
يف واشنطن رمبا تكون قد مولت جتربة مسبقة على عملية خطف الطائرات نفذها 

بأن موظفني  ، ما يعزز بدرجة أكرب االهتامات موظفان حكوميان يف السعودية
دارة بوش مث وسبق ل ( وعمالء تابعني للمملكة أداروا وساعدوا يف تنفيذ اهلجمات

عودية بالقيام هبجمات ن شجعتا على رفع هذه الدعاوى واهتام السأوباما أدارة ل
قره أوباما والذي أة ( يف فرت  قانون جاستا و دعمها ومتويلها وصدر )أسبتمرب  11

ت لب مبحاسبة السعودية على اهتامها بالتورط يف هجمامريكي وطاالكونغرس األ
دارة لكن تلك ال، خذ تعويضات ضخمة منها أو  2001نيويورك وواشنطن يف عام 
سرائيل إدلة جديدة على تورط أسباب حمسوبة مث ظهرت عطلت التنفيذ مؤقتا وأل

 مع كشف مراسالت يف اهلجمات وحتميلها املسؤولية خصوصا   –يران إ –الشرقية 
ن قيادات من سرائيل الشرقية ألكد فيها عدم مهامجة القاعدة لأبن الدن واليت 

قانون ّجل تنفيذ أومن  ، سرتاتيجي جلماعات القاعدةاالقاعدة تقيم هبا وهي ممر 
ن عودية ألنه ترك السوباما كان ينفذ خطة وليس ألأجاستا ضد السعودية يف عهد 
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خر آيصال رئيس إقرر  - حلاكمة فعال  النخبة ا –مريكا املربقع الوجه أمهندس 
موال السعودية ودول أكرب قدر ممكن من أرتف صفقات جتارية ليقوم بانتزاع حم

يصال احلالة إقامة دعاوى ضد السعودية و إلعريب ، فبعد التخويف والتلويح باخلليج ا
مريكا وصل ترامب أملادي وعقد حماكمات للسعودية يف لنقطة االنتقال للفعل ا

ن التعاون معها علأف ع السعودية ودول اخلليج العريبساليب التعامل مأة فغري للرئاس
وحتميلها  رهابت بالوقوف وراء السرائيل الشرقية واهتمإوركز محالته على 

السعودية  -مريكية وعقدت القمم الثالثة األ،  ! سبتمرب11حداث أمسؤولية 
عنها بيانات ونتجت عنها سالمية وصدرت ال - مريكيةاخلليجية واأل -مريكية واأل

مريكا لدول اخلليج أزمة اخلليجية فزاد ابتزاز فاقيات مع السعودية ، مث فجرت األات
مارات العربية املتحدة مببالغ ضخمة فوصل ما لعريب وعقدت اتفاقيات مع قطر والا

بضربة واحدة  كثر من تريليون دوالر عمليا  أناه ترامب من دول اخلليج العريب ج
االهتامات للسعودية حول  اكمات معقدة وطويلة وغري مضمونة النتائجوبدون حم

وتظهر ، !  وكان هدفها احلقيقي ابتزاز السعودية وباماأاليت وجهت هلا يف عهد 
وباما أن احملاكمات عقدت يف عهد أنه لو أمريكي عندما نالحظ عبقرية الشيطان األ
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خذت أن فقد ما اآلأ،  بدا  أليها ترامب إدية ملا وصلت للنتائج اليت توصل للسعو 
  . وحتما   سرائيل الشرقية الحقا  إيكا من دول اخلليج وهي ستأخذ من مر أ
 ن يبقي مسماره فاعال  أن جحا يريد أل طبعا   غلق ملف اهتام السعودية مؤقتا  أ

مريكا البنيوي أباملسؤولية ، ولكن حدة وعمق مرض سرائيل الشرقية إوتواصل اهتام 
مر مريكية املكلفة باألوساط األيونات دوالر فعادت األكثر من بضعة تريلحيتاج أل

  . مريكيةمس الصحيفة األأمبا نشرته  مبمارسة لعبة ابتزاز السعودية جمددا  
 : مريكي امللفت للنظر ؟ما هي دالالت هذا السلوك األ

مريكي هذا يتناسب بقوته وحجم وقبل كل شيء السلوك االبتزازي األ وال  أ .1
زمتها أمريكية من خطورة اخ الرأمسالية األصراخه مع قوة ودرجة صر 

صلها هو وصول أن آلموال العامل اليت ميكن هنبها اأالبنيوية واليت لن حتلها 
النظام الرأمسايل مرحلة الشيخوخة النهائية واستنفاده كافة قدراته الذاتية 
بربوز التناقض اجلذري بني امللكية اخلاصة لوسائل االنتاج وطابعها الكلي 

% من ثروات 80كثر من أن متلك بضعة عوائل أ وال عمليا   س منطقيا  فلي
مريكي حتتضر ن الرأمسالية األاآل، البشرية وتتحكم يف العامل وتقرر مصريه ! 

وهي يف غرفة االنعاش منذ عقود وكلما زاد احتضارها زاد انفالت 
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عالمها وخرجت حىت عن تقاليد دولة حترتم إجهزهتا و أداراهتا و إتصرفات 
وباما وترامب أمريكي يف عهود بوش الصغري و ب األها ومسعتها ، والتقلنفس

خر آمريكيني ى تعبري واضح عن فقدان القادة األبشكل خاص ليس سو 
 . ي دولةأل والتقاليد والضوابط اليت حتكم صو مظاهر األ

غرفة االنعاش هي عبارة عن عملية هنب منظم بقوة السالح ميارس فيها  .2
وربا أع اجلميع : مع روسيا والصني ومع العرب فقط بل م االبتزاز ليس مع

حليفتها ، ومع اليابان وكوريا اجلنوبية ، باستفزاز كوريا الشمالية لتوريط 
حبروب طاحنة ال تستفيد منها سوى الصني واليابان وكوريا اجلنوبية وغريها 

ريه مل لغتضار طويلة ومؤملة ينقل مشاعر األمريكا ! فمن يواجه عملية احأ
مريكا وتفعله يف أشد منها وهذا ما فعلته أجيربه على املشاركة فيها ويذيقه و 

 . خرىأليبيا وغريها وما ستفعله مع دول العراق وسوريا واليمن و 
 11ي صلة هبجمات أن العراق مل تكن له أمريكا وهي متيقنة مسبقا بأ .3

اته املعروفة رو سبتمرب اهتمته هبا لكي تربر تدمريه وغزوه واالستيالء على ث
 -مريكيني للعراقيني واملعروفة بالنسبة لأل ن بالنسبةحىت اآل -واجملهولة 

مريكيني ، وهذه النزعة ألتوراتية املتحكمة يف رؤوس قادة ساطري اضافة لألإ
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نه يكذب ومع ذلك أيعلم  ليه بشر فهو عندماإحقر ما يصل أتعرب عن 
ي صلة ني فانه فاقد ألبادة وتشريد وتعذيب املالييستخدم الكذب ل

رض هشة فيدفعه أنه يقف على أبشر الطبيعيني وهو قبل هذا يشعر بال
 . وسعأكثر والقتل بنطاق أهذا الشعور للنهب 

و أضائية على دول ارتكبت جرائم حرب قامة دعاوى قإلو طبق معيار  .4
هم ول واألمريكا ستحتل املوقع األأن أفسوف جند  نسانيةجرائم ضد ال

ديد من الدول ن العأتلك اجلرائم وهلذا فمن املتوقع  من ارتكب يف سلم
للحروب  كثر عدوانية وشنا  هنا الدولة األمريكا ألأسوف تقيم دعاوى ضد 

 كثر من مخسني حربا  أهنا شنت أل عليها فما سج، نساين يف التاريخ ال
مريكا ألكن ما مينع ذلك هو قوة ، وانية استعمارية رغم قصر عمرها عد

مريكا أؤقتة وسوف يأيت الوقت وتدفع فيه ن هذه القوة مإة وبالطبع فالفائق
مريكيني هي اليت جيال القادمة من األوستكون األ مثان جرائمها حتما  أ

سيا آليت ارتكبت يف فيتنام وجنوب شرق ن جرائم مثل األ تتحمل النتائج
 . والعراق وسوريا واليمن وفلسطني وغريها لن تنسى ولن تندثر بالتقادم
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هبجمات ن من قام أول تثبت مريكية يف املقام األأدلة عديدة أرغم بروز  .5
املوساد وتوفر الشهادات مريكية بالتعاون مع سبتمرب هي املخابرات األ11

قد مريكا ميارس لعبة جحا ذاهتا فن املهندس احلاكم فعال ألأال إالدامغة 
ن أاد حبجة ر أخذ يدخل البيوت كلما أدق مسماره يف بيوت العامل مث 

طار عبارة عن سبتمرب هبذا املعىن ويف هذا ال11املسمار له ، وعملية 
هداف اليت نراها تتحقق مريكا لتحقيق األأيف  صال  أعدت أ  عملية خمابراتية 

يف العراق وسوريا وليبيا واليمن ودول اخلليج  ن يف العامل كله خصوصا  اآل
املاليني  بادةإلعامل وهنبه و مريكي يف اعريب ، وهدفها التوسع اللصوصي األال

ى مسمار جحا يف العراق حيث ونر ، مريكيني ! أحبجة ارتكاب جرمية ضد 
العسكرية  قواعدها –ن لتعليق مالبسها على مسمارها مريكا اآلأتعود 

كمال خامنئي الذي خولته حكم العراق ل  لتحل حمل وكيلها -واملخابراتية 
  . تدمريه مث تستلم منه العراق جمددا  

مريكا بصفتها دولة أن أجا انتهى قصة يف التاريخ فيقينا ن حأا وكم
ي قصة ملفقة يف أفضل من هناية أئة سوف لن تكون هنايتها نعة وطار مصط

  . ولن تنفعها كافة مسامريها التاريخ
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