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د . محمد صالح المسفرمن القلب

 اذن، أعلنت اإلدارة األمريكية، (املتوحشة) 

الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب، عــلــى لسان  إدارة 

وزيــر خارجيتها مايك بومبيو سياستها 

تــــجــــاه إيــــــــران بـــعـــد إعـــــــالن انـــســـحـــابـــهـــا مــن 

فـــــي 2015 مــع  املـــــوقـــــع  االتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي 

مجموعة (5+1) وإيران، ودعا الوزير حلفاء 

أمـــريـــكـــا لــالنــضــمــام إلــــى الــجــهــد األمــريــكــي 

إيــــران. لقد أعــلــن رئــيــس الدبلوماسية  ضــد 

األمــريــكــيــة بومبيو عــن الــشــروع فــي تنفيذ 

ــران"  " أقــســى عــقــوبــات فـــي الــتــاريــخ عــلــى إيــ

ــا فــي  ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ الرغــــامــــهــــا عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر سـ

الــداخــل والــخــارج وأشـــار بــاالســم إلــى حزب 

الــلــه الــلــبــنــانــي وحــركــتــي حــمــاس والــجــهــاد 

ــذلـــك حــركــة  االســـالمـــي الــفــلــســطــيــنــيــتــني، وكـ

الحوثي في اليمن قائال "إن هــذه الحركات 

تــتــلــقــى دعــمــا وتـــأيـــيـــدا مـــن إيــــــران. لــقــد أكــد 

الـــذي استغرق  بومبيو فــي خطابه املتلفز 

عشرين دقيقة أن لبنان أصبح وطنا لحزب 

الـــلـــه بــفــضــل إيـــــــران، وكـــذلـــك إمــــــداد الــنــظــام 

السوري السفاح بكل الوسائل، وعملت على 

تهجير ماليني من السوريني الذين أصبحوا 

يهددون أمن أوروبا " والعبث بالعراق، ولم 

تــســلــم حــركــة طــالــبــان االفــغــانــيــة مـــن الــدعــم 

االيــرانــي كما جــاء في خطاب الــوزيــر، وقال 

ان ايران تدعم فيلق القدس االيراني بتنفيذ 

عمليات سرية داخــل أوروبـــا، وتوفر مكانا 

آمنا لتنظيم القاعدة.

�

اثنتي عشرة نقطة على  الــوزيــر بومبيو  لقد ذكــر 

النقاط يدخل في  إيــران تنفيذها، البعض من تلك 

نطاق السيادة وحق الدول في تسليح نفسها لردع 

أي عـــدوان خــارجــي عليها " على إيـــران أن توقف 

تصنيع الصواريخ الباليستية" كما قال، هذا املطلب 

القبول به،  االيــرانــيــة  الــقــيــادة  لــدى  يشكل صعوبة 

لكنها سوف تساوم، وتطلب أمريكا من إيران " أن 

تنهي أي دعم تقدمه لحزب الله اللبناني وحركتي 

" وهنا  الفلسطينيتني  حماس والجهاد االسالمي 

إيــران على حماس والجهاد لكن ليس  قد تساوم 

القبول بالتخلص من مدد ومساندة  السهولة  من 

حزب الله اللبناني، وفي حالة املواجهة مع حزب الله 

في لبنان، فان األمر سيقود إلى حرب أهلية لبنانية 

لن تبقي ولــن تــذر الن طرفي الحرب هــذه يملكان 

النظير، أعني  سالحا فتاكا وإرادة قتال منقطعة 

هنا حــزب الله واســرائــيــل، الــى جانب قــوى أخــرى، 

مؤيدة لهذا الطرف أو ذاك. تطلب االدارة االمريكية 

مــن إيـــران "عــدم التدخل فــي الــشــأن الــعــراقــي، كما 

تطلب سحب قــواتــهــا وخــبــرائــهــا مــن ســوريــة" وال 

ــام إيــــران، ففي  أعــتــقــد أن ذلـــك سيشكل عــائــقــا أمـ

ــنــظــام الــســيــاســي  ــراق أنــشــبــت أظــفــارهــا فـــي ال ــعـ الـ

الغلبة للطائفة  الطائفي وستكون  النظام  وشرعنة 

الشيعية املرتبطة عقائديا بايران، فأي ادارة عراقية 

تتولى قيادة العراق في االجل املنظور لن تخرج من 

تحت عباءة ايران، واالخيرة تدير العمل السياسي 

ــعـــراق عـــن بــعــد،الن  ــنـــي فـــي الـ واالقـــتـــصـــادي واالمـ

رجالها قد تثبتوا دستوريا في كل مفاصل الدولة.

تــــقــــاوم طــــهــــران االرادة  ــلـــن  فـ فــــي ســـــوريـــــة،  أمــــــا 

الــســوري، لكنها  االمــريــكــيــة وســتــخــرج مــن القطر 

لم يتم اسقاط  املنتصر ما  ستحصل على مزايا 

النظام  القائم في دمشق، ويحتاج اسقاط  النظام 

الــى توافق امريكي روســي، وهنا ندخل  الــســوري 

ــرة تــقــاســم الــنــفــوذ بـــني الــقــوتــني االعـــظـــم،  ــ فـــي دائــ

العرب منشغلون في  موسكو وواشنطن، والقادة 

حصار بعضهم بعض والتسابق نحو الحضن 

الصهيوني.

�
اليمن واستمرارها  الحوثيني والحرب في  مشكلة 

املــدد االيراني  الكثر من سنوات ثالث ليس بفعل 

للحوثيني، ولكن لضعف قوى التحالف الذي تقوده 

السعودية، واختالف أهــداف كل من الرياض وأبو 

أمنية وتريد  اليمن  فــاالولــى مشكلتها فــي  ظــبــي، 

بقاء اليمن على حالة من التخلف والتبعية كي ال 

يشكل أي قوة بأي حال من األحــوال في خاصرة 

الدولة السعودية الجنوبية. والكاتب يرى عكس ذلك 

التوجه، إذ إن تقدم اليمن ورفاهة شعبه واستقراره 

يــوفــر لــلــدولــة الــســعــوديــة مــجــاال رحــبــا لالستثمار 

بكل أبعاده في اليمن، ويوفر لها يدا عاملة متمكنة 

ولــيــســت غــريــبــة عــن املــجــتــمــع الــســعــودي وعــاداتــه 

وتقاليده، كما يوفر لها االمن واالستقرار.

أما ابوظبي فان هدفها من الحرب في اليمن أخذ 

يتجه مــؤخــرا إلـــى تــوســيــع املــجــال الــحــيــوي لــدولــة 

االمارات، تمثل ذلك في الهيمنة على املوانئ اليمنية 

العربي وخليج  البحر االحمر والبحر  املطلة على 

عدن وامتد مؤخرا الى القرن االفريقي والصومال 

وجيبوتي وارتريا وحتى ارخبيل سقطرى، وهذا 

الرياض  ال جــدال سيدخل املنطقة في صــراع بني 

ان تعمل  العاجل، فال يمكن  القريب  وابوظبي في 

السعودية على احتواء اليمن بكل الوسائل وتترك 

االمــارات تتمدد بكل قوتها العسكرية واملالية في 

اليمن برا وبحرا، ويجب أن يالحظ القارئ ان كال 

من الدولتني االمارات والسعودية يعتقد كل منهما 

املنطقة، فاألمير  األقــوى عسكريا وماليا في  بانه 

محمد بن سلمان قال في أحدى مداخالته املتلفزة 

ان الــســعــوديــة لديها " خــامــس جيش فــي الــعــالــم " 

واألهــل في االمــارات يقولون إنهم " يملكون أقوى 

قوة عسكرية ضاربة في منطقة الخليج، ومن هنا 

نبدأ في رصــد أفــق الــصــراع الــقــادم بني السعودية 

واالمارات انطالقا من اليمن.

اليمن  االمــاراتــي املصري في  السعودي  التحالف 

البشرية والتسليحية والقوة  العسكرية  بكل قوته 

النارية لم يستطيعوا بعد مرور ثالث سنوات على 

الحرب في اليمن من االنتصار على مجموعة من 

جيش الحوثي حافي االقدام وينحون بالالئمة على 

ــران الــتــي يــقــولــون انــهــا تـــزود الــحــوثــي بالسالح،  ايـ

والــحــق أن الــســبــب الــجــوهــري فــي ذلـــك لــيــس مــدد 

ايــــران وحــــده وانــمــا غــيــاب الـــرؤيـــة الــواضــحــة عند 

قوى التحالف وضيق االفق السياسي، ولعل هناك 

منهم مستفيدون من استمرار الحرب، وإال كيف 

الــحــوثــي وامــريــكــا تعينهم  ال يستطيعون هزيمة 

الــحــرب كما تقول صحافتهم  لوجستيا فــي تلك 

الغراء!

Ù

مــجــلــس الـــتـــعـــاون، أو إن شــئــت مــجــلــس الــتــهــاون، 

سيكون الخاسر االكبر في اي صــراع يحدث بني 

ايـــران والـــواليـــات املــتــحــدة االمــريــكــيــة، ايــا كــان نوع 

القيادات الخليجية يتربص بعضهم  ذلك الصراع. 

ببعض وعلى قمة هرم ذلك التربص الحصار الذي 

تفرضه ثــالث دول ونصف على قطر، استنزفت 

الخليج  لـــدول  املــالــىة  ــدة  االمــريــكــيــة االرصــ االدارة 

النهم مختلفون والكل يدفع لتحريض أمريكا على 

الوقيعة بقطر وأمريكا تقول هل من مزيد.

◄ آخر القول: 
تصور عزيزي القارئ لو كان قــادة الخليج 

متحدين متفاهمني يشد بعضهم أزر بعض 

هل تستطيع أي قوة في األرض املساس بهم 

وبما يملكون.. أشك في ذلك. 

كاتب قطري

عرب الخليج الحلقة األضعف في الصراع اإليراني األمريكي


