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 شرق   النكبة   ) 23( 

 

 الجزء   األول .  إسرائيل   تقصف   محطة   نووية   في   إيران 

 

 الفصل   23:  الجيش   األمريكي   يبدأ   في   ) 1( 

 

وعبر   العربية   الجزيرة   شبه   إلى   أفغانستان   من   عملياتها   تغطي .  األمريكية   المركزية   للقيادة   األمامي   المقر   هي   قطر   في   الجوية   العديد   قاعدة   

وإيران   ليج الخ   دول   تراقب   مهمة   أمريكية   جوية   قاعدة   إنها .  الهندي   المحيط   

 

هرمز   مضيق   عبر   الهندي   المحيط   إلى   الفارسي   الخليج   من   البحري   والطريق .  العالم   في   الرائدة   النفط   إنتاج   مناطق   أحد   هو   الفارسي   الخليج   

البحرية   الممرات   سالمة   ضمان   جًدا   المهم   من   ،   لذلك .  العالم   في   الطاقة   لنقل   الرئيسي   الشريان   إنه ".  للناقالت   البحري   الممر "   يسمى   

الوقت   في   العربي   الخليج   في   النفط   على   اعتماًدا   أقل   نفسها   المتحدة   الواليات   فإن   ،   بالطاقة   يتعلق   فيما   ،   ذلك   ومع .  المتحدة   للواليات   

راعية   هي   المتحدة   الواليات   أن   يبدو .  وتايوان   الجنوبية   وكوريا   واليابان   الهند   مثل   ،   آسيا   في   حلفاؤها   هم   تضررا   األكثر   والدول .  الحاضر   

لناقالتها   البحري   الممر   حماية   خالل   من   اآلسيوية   الدول   

 

عام   قبل   الشاه   نظام   خالل .  العربي   الخليج   في   البحرية   الممرات   على   التركيز   من   أكثر   إيران   على   المتحدة   الواليات   تركز   ،   اليوم   لكن   

وعهدت "  الفارسي   الخليج   في   شرطة "   كـ   إيران   تصرفت .  إليران   الحديثة   األسلحة   من   كبيرة   كميات   المتحدة   الواليات   باعت  ، 1978  

إيران   كانت   ،   الحين   ذلك   منذ .  اإلسالمية   بالثورة   الخميني   للا   آية   قام   1978  عام   في .  المتحدة   الواليات   عن   نيابة   المنطقة   إلى   باألمن   

المتحدة   للواليات   لدوًدا   عدًوا   

 

 

 

الواليات   بهيبة   هذا   أضر   لقد .  عام   من   ألكثر   طهران   في   األمريكية   السفارة   الخميني   من   المدعوم   الثوري   الحرس   احتل   ،   الثورة   بعد   مباشرة   

إنقاذ   مروحية   تحطم   هي   السيئة   النتيجة   وكانت   بالفشل   باءت   عملية ال   لكن .  إنقاذ   عملية   كارتر   جيمي   األمريكي   الرئيس   حاول .  المتحدة  . 

األمريكي   الشعب   أذهان   في   عميقة   صدمة   هذا   ترك .  نفسها   األمريكية   الحكومة   عار   

 

العراقية   اإليرانية   الحرب   خالل   إيران   تحركات   عن   للبحث   العسكرية   االستطالع   أقمار   المتحدة   الواليات   استخدمت   ،   الحق   وقت   في   ، 

على   مقبولة   غير   الوقت   ذلك   في   العراق   في   حسين   صدام   ديكتاتورية   كانت .  إيران   لهزيمة   ودعمتها   العراق   إلى   المعلومات   تلك   وأرسلت   
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الواليات   شجعت   النهاية   في .  المتحدة   للواليات   حليفًا   كان   العراق   أن   أي   ،   حليفًا   كان   العدو   عدو   إن   قيل   لكن .  المتحدة   للواليات   اإلطالق   

التاريخ   سخرية   كانت .  العراق   وحرب   الخليج   وحرب   الكويت   غزو   إلى   النهاية   في   وأدت   حسين   صدام   إدارة   المتحدة   

 

كانت   األمريكية   الدبلوماسية   لكن .  المنطقة   في   ارتباك   في   تسبب .  عشوائية   كانت   العربية   والدول   بإيران   المتعلقة   األمريكية   الدبلوماسية   

من   مزيد   في   شك   بال   تسبب   لقد .  إسرائيل   لدعم   األوسط   الشرق   في   المتحدة   للواليات   المطلقة   الدبلوماسية   كانت .  ذلك   بخالف   متسقة   

أيًضا   األوسط   الشرق   في   االرتباك   

 

 (تابع )

 

By Areha Kazuya 
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