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يران ال يمكن فيم تداعيات وأبعاد المواجية المفتوحة اليوم بين  السعودية والشركاء الخميجين وا 
وحزب هللا في الجبية المبنانية دون وضعيا في سياق المواجية والحرب الباردة والحروب بالوكالة بين 
الطرفين الخميجي بقيادة السعودية وبين إيران وحمفائيا وأذرعيا في المنطقة. وفي سياق مبدأ الممك سممان 

ول العربية واإلسالمية. ألن مبدأ الممك سممان يسعى لتشكيل مشروع لألمن اإلقميمي في الدفاع عن الد
بيدف القدرة عمى االحتواء والردع. وىذه -قادر عمى فرض توازن قوى مضاد لمشروع الييمنة اإليراني

جياضو وتكبيد السعودية والشركاء  أعمى درجات القوة. ىذا المشروع سيواجو بقوى تسعى إلحباطو وا 
 الية.في ظل أجواء الحرب الباردة وحروب الوكالة.الخميجيين كمفة ع

 اليمن كانت البداية النتزاعيا من محور وىيمنة إيران

 لبنان ىي الجبية الثانية في حرب المواجية المفتوحة



والتي تمتد عمى رقعة المنطقة من الخميج العربي إلى المتوسط..في صد وردع المحور الذي يسعى 
لفرض سيطرة ووصاية عمى المنطقة. وىناك  ربما مساعي سعودية لممزيد من التصعيد بتشكيل جبية 

عزلو وخاصة عربية تستيدف أدوات إيران في المنطقة بدءا بالحوثيين وحاليا حزب هللا في لبنان لحصاره و 
بعد كشف تسجيالت فيديو لدى الحكومة اليمنية بتدريب عناصر من حزب هللا لالنقالبيين الحوثيين وتيديد 

وكذلك -الخمييجة-وربما تنضم دول عربيةغير خميجية لمحممة السعودية-باستيداف العاصمة الرياض
وحزب هللا المزيد من االثمان وتأليب  تممك السعودية والدول الخميجية قوة ضاربة في ترسانتيا لتدفيع إيران

الرأي العام المبناني ضده بما فييا حاضنتو الشيعية التي يجب استيدافيا مع حاضنة حميفة التابع عون 
في دول الخميج ليعمموا أن ىذا ما جناه حزبيم وىذه النياية الحزينة لتسويق وىم المقاومة الذي صدعوا 

ىو أنيم ينفذون جميعا مخططا إيرانيا فارسيا ىم ادواتو ووقوده خدمة بينما الواقع المفوضح -رؤوسنا بو
إليران ومشروعيا. ليذا نحن اليوم في حمأة حرب باردة وحروب بالوكالة وما يجري ىي حالة كالسيكية 

عمى رقعة  لكباش ومواجيات كما كان الحال في الحرب الباردة الكالسيكية بين الواليات المتحدة األميركية 
-نج العالم. واليدف تحقيق مكاسب مباشرة عمى حساب الخصم ضمن آلية قواعد اشتباك واضحةشطر 

بتسميح لمحمفاء وتقديم الدعم الموجستي والمعنوي والسياسي وحصار الخصم وأذرعو والتصويت ضد في 
ضرره أكبر  المحافل الدولية واإلقميمية وعزل وتدفيع حمفائو اثمان كبيرة لتصل الرسالة مدوية أن التحالف

 من نفعو ومضاره أكثر من حسناتو..

تتحدث عن  -نظريات العالقات الدولية وخاصة النظرية الواقعية الكالسيكية ونظرية توازن القوى
وتكرؤده خسائر كبيرة من أجل تحقيق توازن  -القوة والمزيد من القوة والمواجو واستيداف الخصم واذرعو

الردع وتوازن الموت عن طريق سباق التسمح والتعويل عمى الحمفاء قوى إقميمي أو دولي لتحقيق توازن 
ما يحقق ردعا لمخصم وتوقفو -وصوال لتوازن الردع بين أطراف المواجية-في االشتباك في عدة جبيات

إيران تجاه السعودية والشركاء الخميجيين . حيث -عن التدخل والتحرش بمصالح الخصم في ىذه الحالة
نطقة لقناعتيا بأن الطرف العربي من الخميج إلى المحيط ال يممك آلية الردع وال يممك استباحت إيران الم

مشروعا يقارع ويتصدى ويردع المشروع اإليراني المدعوم روسيا والمسكوت عنو إسرائيميا والمتواطئة مع 
هللا والحشد  الواليات المتحدة! حيث باتت إدارة أوباما مقتنعة بأن إيران وأذرعيا في المنطقة من حزب

فصيال طائفيا يقاتمون في العراق وحزب هللا في لبنان وسوريا واليمن وغيرىا لم تصفنيم  01الشعبي و
ولم توجو لمشروع إيران الذي ينشر الطائفية والميمشيات الطائفية أي انتقاد أو -واشنطن منظات إرىابية

الخميجيين واقتناعا باتيامات السناتور حتى عتب عابر! ما يزيد من حالة  الشك والريبة لدى الحمفاء 
يران  وأن حمفائنا السنة العرب يشعرون بالضياع –المخضرم جون ماكين أن أمريكا سممت سوريا لروسيا وا 



واالنزعاج وأن خصومنا في الشرق األوسط يشعرون باالرتياح ومن |"حطام سياسة أوباما الشرق أوسطية 
 نطقة ىي ضمن النفوذ األميركي."خرج المارد الروسي بوتين ليتحكم في م

مشروع الممك سممان ومبدأه العسكري يتعرض المتحان وتيجم واصطفاف معادي ألن الغرب ال 
ولذلك ىناك -يريد أي طرف عربي قوي يفرض رأيو وقراره ومشروعو قد يخالف أىداف ومشروع واشنطن

عالمية ومن مراكز الدراسات في واشنطن وأوروبا تستيدف السعودية  حممة عداء شرسة سياسية وا 
تصويت البرلمان األوروبي يوم الخميس الماضي بتوصية -د سعارىا..وآخر تجميات تمك الحممةوسيزدا

فرض حظر عمى بيع السالح من دول االتحاد األوروبي لمسعودية،بسبب قيادة السعودية لمحرب في اليمن؟  
لتصويت إال أن ا-والحكومات األوروبية غير متحمسة لذلك-ومع أن ىذا لتصويت والتوصية غير ممزمة

كما يكشف حجم تقصيرنا وعدم نجاح -بحد ذاتو يكشف حجم العداء لمسعودية والطرف العربي في الغرب
  -الطرف السعودي والخميجي بتكوين لوبي قوي في أوروبا وأميركا يتصدى ويوقف حمالت العداء البشعة

جي بتشكيل وليذا بات المطموب العمل عمى جبيتين من السعودية ودول مجمس التعاون الخمي
لوبيات قوية وعميا لتكون المسان والعين واالذن تتصدى وتوضح وتشرح وتتقاعد مع لموبيات الشريعة 

تبرع فييا إيران بدعم أكبر لوبي -وىذه قوة ناعمة -وخاصة في واشنطن لمدفاع عن المواقف الخميجية
 ألميركيا-السويدي-برئاسة تريتا بارسي اإليراني  NIACموالي إليران في واشنطن 

أما القوة الصمبة فيي العمميات العسكرية والمواجية المباشرة كما ىي الحال في اليمن وغير 
المباشرة كما ىي الحال في سوريا ولبنان والعراق!! ما يكرس السعودية ودول مجمس التعاون القائد الفعمي 

الممك سممان في الدفاع عن الدول والغير منافس عربيا في قيادة النظام العربي وفي تقديم مشروع ومبدأ 
كما تقدم إيران نفسيا زورا وبيتانا المدافع عن "المستضعفين"بينما الواقع أن إيران -العربية واإلسالمية

تدافع عن لون واحد وطائفة واحدة وتعمق الشرخ الطائفي والمذىبي وتصدر الطائفية والمميشيات من لون 
-وىذا ما يحدث منذ حوالي العام في اليمن -ىذا العبث اإليراني وطعم واحد..ليذا بات من الضروري وقف

المسيدف ليس حزب هللا وليس الشعب المبناني بل -وما نرى تجاليتو بوضوح في لبنان مع إيران وحزب هللا
 عيا في المنطقة..مكونات مشروع إيران واذر 

بقيادة المممكة العربية اكتسبت مواجيات الحرب الباردة وحروب الوكالة بين الطرفين الخميجي 
يران زخما وحزما منذ تسمم الممك سممان الحكم قبل ثالثة عشر شيرا وخاصة في أعقاب  السعودية وا 



عاصفة الحزم ومناورات رعد الشمال والتصعيد في سوريا والعراق وآخرىا في لبنان في مواجية مفتوحة 
 تشكل نواة لعنصر ردع وصد بوجو مشروع الييمنة اإليراني.

منذ أن لعبت السعودية دورا قياديا ساىم -شيد اليوم العالقات السعودية المبنانية األزمة األخطرت
الذي أوقف الحرب األىمية المبنانية الدامية. واليوم -باتفاق الطائف 0191بوقف الحرب األىمية في اكتوبر 

انييار كمي لمعالقات -لى اليومتشيد العالقات بين السعودية التي رعت لبنان منذ أيام الممك عبدالعزيز إ
 ويساند السعودية الحمفاء الخميجيين باستثناء سمطنة ُعمان.

وفاجأت السعودية والشركاء الخميجيين مطمع األسبوع الماضي الدولة والمجتمع المبناني وحزب هللا 
يران ة مميارات دوالر وىي بقرار حاسم بوقف تمويل الجيش المبناني وقوات األمن المبنانية والمقدرة بأربع  وا 

وساند الشركاء الخميجيين الموقف السعودي تجاه لبنان. وأحدثت رّدات -اكبر بتاريخ لبنان وقواتو المسمحة
فعل غير المتوقعة بحزميا وقوتيا زلزاًل مدويًا بارتدادات قوية عصفت بالكيان المبناني المصادر قراره 

كبيرًا في بنية النظام السياسي المبناني الذي حاصر  ومؤسساتو من حزب هللا. كما أحدث القرار شرخاً 
ووجو أقطاب سياسية عمى رأسيم سعد الحريري وجنبالط وجعجع بتوجيو سيام االنتقاد لحزب هللا محممين 

بالتطاول -إياه مسؤولية تردي العالقة مع السعودية والدول الخميجية بسبب نيج أمين عام حزب هللا
وىو الذي ُيفاخر بأنو جنديا -دول الخميجية وصوال لتخوين أمين عام حزب هللاالمستمر عمى السعودية وال

 باتيام السعودية والدول السنية بالعمالة إلسرائيل.-في جيش الولي الفقيو اإليراني

صدار  ويبدو أن المواجية باتت مفتوحة عمى كل االحتماالت بالرغم من اجتماع مجمس الوزراء وا 
حتى أن رئيس القوات المبنانية سمير جعجع عبر أن األزمة المبنانية أعمق -وضعبيان ال يرقى لخطورة ال

مؤكدًا -بكثير مما كشف عنو بيان مجمس الوزراء. بينما تعثر وزير خارجية لبنان المنتمي لمتيار العوني
نحياز عند المفاضمة بين الوحدة الوطنية واإلجماع العربي،فسننحاز لموحدة الوطنية. وىذا يعني ضمنا اال 

 لحزب هللا والمشروع والوصاية اإليرانية.

وكان أمين عام حزب هللا قد لمح في خطابو األخير لمواجية القوات السعودية إذا شاركت بمواجية 
عسكرية في سوريا. وكذلك نشرت"اإلخبارية السعودية"تسجيل فيديو عن ضموع مقاتمي حزب هللا تدريب 

زب هللا في الحرب في اليمن ضد قوات التحالف العربي والسعودية الحوثيين في اليمن لتقوم ما ضموع ح
وخاصة ما ورد في الفيديو بالقيام بعمميات إرىابية في الرياض. ما يعني أن المواجية مع حزب هللا ال 
تقتصر عمى لبنان بل تتعداه إلى الحدود السعودية وحتى تيديد العاصمة الرياض نفسيا. حيث يتحول 



أس حربة المشروع اإليراني في مواجية الطرف العربي وخاصة في منطقة الخميج العربي. حزب هللا إلى ر 
وبث شريط الفيديو عن تورط حزب هللا في دعم وتدريب والحوثيين وتأكيد الحكومة اليمنية ممكية وثائق 

 تثبت ضموع حزب هللا بذلك وستقدم ممفًا لجامعة الدول العربية ومجمس األمن.

الخميجية أعمق وأبعد من حزب هللا -ليدف من التصعيد والمواجية السعوديةمن الواضح أن ا
ولبنان. الرسالة الخميجية ىو أننا أمام واقع ومعطيات مختمفة. تنيي سياسة الميادنة الخميجية وترفض 
اختطاف قرار الدولة المبنانية من حزب هللا. وتتصدى لمشروع إيران بناء عمى مبدأ الممك سممان 

 تيجي بدعم الدول العربية واإلسالمية.اإلسترا

ىذا الموقف الحازم الخميجي الذي يتطابق مع موقف دولة اإلمارات العربية المتحدة كما عبر عنو 
وزير الدولة لمشؤون الخارجية د.أنور قرقاش بالوقوف مع الريا. ووصف العاصمة بيروت 

 ب"المختطفة"كقرار"عواصم عربية أخري مختطفة أو ميددة."

ذا الموقف الخميجي بطمب من مواطنين خمسة دول خميجية من السفر إلى لبنان والموجودين ى 
وزادت اإلمارات بمنع مواطنييا من السفر وخفض عدد أفراد البعثة الدبموماسية في -بالعودة من لبنان

التي يمكن  مع وجود خيارات اقتصادية ووردات لبنانية ومالية وودائع مصرفية وغيرىا من الخيارات-بيروت
آذار. وحزب هللا بالتحديد وما  9تفعيميا،لكن ىذه الخيارات الصعبة مرىونة بردة فعل ومواقف تحالف 

 ستممي عميو إيران!

-المبناني حزب هللا  الخميجي الحازم يرسل رسالة قوية إليران وذراعيا -لكن الموقف السعودي
إيران وحزب هللا بما فيو الحاضنة الشيعية لمكمفة وتابعو تيار عون...وُيحّشد الرأي العام المبناني ضد 

 الكبيرة التي سيدفعيا لبنان نظاما وشعبا ثمنا لطيش وسياسات لمواقفيم.

ىذه واحدة من المنازالت بين الطرفين الخميجي واإليراني في الحرب الباردة. لكن عمى الطرف 
عون حتى ال تكون -حزب هللا-محور إيرانالخميجي أن يكون حذرًا،ويقتصر عمى استيداف القوى الموالية ل

ىناك رّدات فعل غير محسوبة وتزيد من العداء لمسعودية والدول الخميجية. كما يجب طمأنة الجالية 
المبنانية الكبيرة في السعودية والخميج وفي لبنان الذي أكد بيان الحكومة السعودية الوقوف مع المبنانين 

ألفا يساىمون بتنمية الدول الخميجية  251ية المبنانية في الخميج ل ومؤازرتيم. ويصل عدد أفراد الجال
 مميارات دوالر لمبنان. 01ويحولون سنويا ما يقدر ب



السعودي بتنسيق واصطفاف خميجي قد ُأعتمد أن في مواجية وعدم   واضح أن القرار اإلستراتيجي
ُيضاف لذلك اليوم المواجية في لبنان. -اليمنالسكوت عن مشروع إيران في المنطقة. ومع المواجية في 

خاصة وأن ىناك خشية حقيقية أن يجر المشروع اإليراني ومواقف حزب هللا المتطرفة لبنان لسقوط كميا في 
الحضن اإليراني بعد تعطيل مؤسسات الرئاسة والبرلمان ومجمس الوزراء. وعزل لبنان من محيطة العربي. 

 لبنانيا والضغط عميو لينسحب من سوريا وتككل رصيده الشعبي بما فيو كما بات مطموبا عزل حزب هللا
 حاضنتو الشعبية.

  

 


