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عاید المناع. د  مكاشفة

الخليج لم یعد یخاف 

ستكون الخاسرة ها  ة بان يج العربي تهدید المتحدث باسم الخارجية االیرانية حميد رضا آصفي دول الخل
ه                    دین في ني ورجال ال ام االیرا د      -اذا قللت من احترام اقطاب النظ ذا التهدی م التعامل -ه ال ینبغي ان یت

واطن ایراني وليس مجرد معه على انها حالة غضب انتابت المتحدث آصفي فهذا الرجل ليس مجرد م
ى رة عل دان السيط ال وفق االت االنفع م ح ن تفه ان یمك ية واذا آ ير دبلوماس سة غ ي مؤس ؤول ف مس
وع ذا الن ان ه اك ف ستفزاز هن ا أو ا االعصاب من قبل اناس عادیين وليسوا دبلوماسيين بسبب اثارة هن
ي ة ف دار الساع ى م ل عل ؤول سياسي یعم ن مس ا م ا او قبوله ن تفهمه ة الیمك ال والعصبي ن االنفع م
سبة للموقف او ارات منا ار عب العواطف واختي م ب ة والتحك المجال الدبلوماسي وهو مجال یتسم باللباق
الشأن الذي یتحدث عنه المسؤول الدبلوماسي فلماذا اذن لم یستخدم المسؤول االیراني لغة اآثر هدوءا
ا لسماحة ي مسيئ واقل اثارة في رده على نشر آاریكاتير في صحيفة بحرینية اعتبره المسؤول االیران
ى آیة اهللا علي خامنئي المرشد االعلى للجمهوریة االسالمية االیرانية، الم یكن آافيا ان یشير آصفي ال
ن ى المسؤولين البحرینيي استدعاء الخارجية االیرانية للسفير البحریني في طهران والتحدث مباشرة ال
ة ات وزارة الخارجي بر تحرآ في ان یعت د آص ان السي ن بامك م یك الم؟ ال ة واالع ي الخارجي ي وزارت ف
ا ثر تهذیب ارات اآ ا هو عب ا یمكن ان یضيف اليه ا ایراني حرینيين احتجاج لدى المسؤولين الب االیرانية 
درة ى ق ز ال ة وتغم ية االیراني ة والسياس وز الدیني ترام الرم رورة اح الم ض ائل االع ى وس نى عل تتم
ت تي آان ة ال ات العسكری ة جنس الخطاب ك؟ اجدى من لغ االیرانيين على رد من جنس العمل؟ اليس ذل

 سائدة في عهد حكم الشاه محمد رضا بهلوي؟ 
ا بقوى عودهم وارتبطوا عسكری هذه اللغة یعرف السيد آصفي انها لم تعد تخيف الخليجيين فلقد اشتد 
صدام دیكتاتور العراقي السابق  ة لل ذه القوى الدولي م تسمح ه ا ل ن تسمح الیران ان تحقق م دولية ل

 . حسين في تحقيقه
ة ون عن االستقرار والتنمي ذین یبحث ون ال ا االیراني د منه ن یستفي ه ل درك ان تهدیدات د آصفي ی والسي
د شاه محم صور ال رتهم  ى ذاآ دات ال ذه التهدی د ه والعمل ولن یستفيد منها العرب الخليجيون الذین تعي
ة ذه الصور المخيف ن واتباعه واستعادة ه ورة وصور صدام حسي رضا وصور بعض دعاة تصدیر الث
تي تعزز االتجاه الخليجي الذي یؤآد على ضرورة االرتباط بالغرب بقيادة الوالیات المتحدة فهي القوة ال
رار تتردد عن تك ن  ا ل صدام وهي حتم اب  نزع الكویت من اني لم تتردد عن استخدام القوة العسكریة ل

 . التدخل اذا ما تعرضت دولة خليجية او اآثر لعدوان او خطر او مجرد تهدید
ى د آصفي ونتمن ذآر السي نقول ذلك ونتمنى اال یحدث وان یعم االمن والسالم منطقة الخليج لكننا فقط ن
قدرات ى  فوق عل ن تتمكن من الت ن ل درات الخليجيي وق ق ا تف قول إنه تي ی ان یتذآر أن قدرات بالده ال
ى یة ال حة وأسلحته التدمير ه المسل ى مشردین وسجناء وقوات القوى التي حولت نظام صدام حسين ال

 . اثر بعد عين
دات ك من تهدی دا ذل ا ع ا م ان القوة الوحيدة التي ینبغي ان تسود بين ضفتي الخليج هي لغة العقل، ام

.فان المتضرر االول منها هو مطلقوها

 ..وأقرأ للكاتب 
السيطرة على الشارع ت
مسلمو الغرب ضحایا إر
مفجرو لندن أعداء أم ع
بناء الدولة أولى من تص

ودبلوما.. محمد العمرو

..وأقرأ أيضا
نه  -   وزارة الداخلية 

التفوق ليس بالجنسية
  النجار

عز  -   لكل هذا نحبهم 
ا افي اله ن ش ارك ب مب

  !!وزارة التربية
م الرؤ رأي ونع م ال نع
عبدالحميد الجاسم الصقر

ا رس ت وأمریك الكوی
تراتيجية      عبـ. د  -    االس

  الشايجي
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