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 ؟ ومن يقف خلفها، ؟  بعادها .. ملصلحة منأاألزمة اخلليجية و 

 عبد املنعم املال
 

، سواء قبل أو بعد  بغض النظر عن مواقف الدول العربية واخلليجية من العراق
ىل مفسر أحالم أو إواقفهم معروفة متامًا وال حتتاج ، فم للحظة، بل وحىت ا 2003

فاجلميع يعرف أن دول اخلليج كافة  ، حكوايت سياسي ليحللوا أو يفسروا مواقفهم
ين العراقي املقاوم املناهض ختذت موقف عدم الوقوف إىل جانب الصف الوطا

واقتصر موقفهم على دعم  ، وحىت يومنا هذا 2003لالحتالل منذ احتالل العراق 
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، من املشاركني يف  حتاللاال د لالحتالل أو الذي جاء معملؤيالصف السياسي ا
  .العملية السياسية يف العراق بكافة طوائفهم وعروقهم

أيضًا ومما ال شك فيه إطالقًا أن الصف الوطين العراقي املقاوم املناهض لالحتالل مل 
، بل على العكس وصل األمر ببعض تلك  يتلقى أي دعٍم من دول اخلليج كافة

الدول إجبار البعض من أولئك العراقيني على مغادرة دوهلم أو تضييق اخلناق عليهم 
ومل يُدعم العراقيني  ، وطنية جتاه بلدهمال ممسؤولياهتوحتديد حركتهم يف أداء 

على املستوى املادي  ، ال الوطنيني من محلة الفكر املقاوم من قبل الدول اخلليجية
عالمي وذلك أضعف ما كان ممكنًا أن حىت على املستوى اإل و السياسي والأ

، واحنصر الدعم املشروط من بعض الدول اخلليجية على قلة قليلة من  يدعمون به
سالمي املناهض لالحتالل والذين حتولوا فيما بعد إىل بني على اخلط اإلاحملسو 

 .  مجعيات خريية ال وزن هلا على األرض وال فعل يُذكر
 

سالمية يف امالت السياسية والقومية أو اإلبتعاد عن املزايدات الشخصية واجملوباال
  ، أو ألمالً  أو طائفياً ، وبالنأي بأنفسنا عن التحيز عاطفيًا  األخرية جناول أزمة اخلليت

، سنعرف متامًا أن  خر، لطرف على حساب الطرف اآل معقودًا حببال التمين اهلوائية
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، وتسفيه دور  نقسام العريب أكثر فأكثرمة املفتعلة يُراد منها تعميق االهذه األز 
، وبالتايل احلكم باملوت على أية بادرة ملشروع  الشعب العريب يف هذه املرحلة احلرجة

يقف بالضد من املشاريع اليت تعمل يف املنطقة وعلى رأسها املشروع اإليراين  عريب
،  التوسعي العنصري الداعي إىل السيطرة الكاملة على كافة الدول العربية ومواردها

ودليل ذلك السياسة اإليرانية املتبعة يف العراق وسوريا ولبنان والبحرين وباقي الدول 
 التمدد لوال الدعم الدويل العلين واملبطن املتمثل بأمريكا ، واليت مل ُيكتب هلا العربية

،  يران التمدد على حساب تقلص وانكماش العربإستطاعت ا، اليت لوالها ملا 
، ولكن العرب كانوا وما  يران من قبل الغرب وعلى رأسهم أمريكاإولطاملا ُهددت 

 . زالوا هم من يدفعون مثن هذا التمدد والتهديد
الرمسية والشخصية أمواجًا من  عالميةفت املواقع اإل، تقاذ لة املاضيةباأليام القلي

زمة اخلليجية ذاك يف األ وأ، بني مؤيدة ومعارضة هلذا الطرف  راء واملقاالتاآل
مارات واليت بلغت ذروهتا بقطع اليت حدثت بني قطر والسعودية واإلخرية األ

زمة وهي السعودية  األالعالقات الدبلوماسية والسياسية بني الدول املعنية يف
 . خرىأات والبحرين من جهة وقطر من جهة مار واإل



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 4 

واملتابع اجليد للسياسة اخلارجية اليت سادت دول جملس التعاون اخلليجي وبعض 
 زمات أمسى هنجًا يف السياسة املتبعة لتلك الدول، جيد أن افتعال األ الدول العربية

بعض الدول االوربية  ، ومن والً أيران إهج بشكل مباشر من ن، ُغذي هذا ال
، عصفت أزمات خطرية  خرية، فقبل األزمة األ عالمية الغربية والعربيةوالقنوات اإل

خرية ولكنها مل تسُم إىل درجة ياسية ال تقل خطورة عن األزمة األعاصري سأعديدة و 
و لدرجة املواجهة اليت نشهدها اليوم بني الدول أ،  القطيعة الدبلوماسية أو السياسية

 .؟  ، فمن أوصلها إىل هذه الدرجة وملاذا العربية
ولكن قبل كل ذلك دعونا نسأل أنفسنا بكل جترد من عاطفة أو حتيز جتاه أي طرف 

ومن الذي يصب الزيت ، ؟  ، من املستفيد من األزمة اخلليجية من أطراف األزمة
 .على النار فيها وملاذا ؟! 

بعد نظرة عامة على خارطة ، و  ولإلجابة على هذا السؤال بكل بساطة وفطرة
 سرائيلإيران و إدان الوحيدان من هذه األزمة مها ، نرى أن املستفي املنطقة السياسية

زمة ، هلذه األ تدري ، من حيث تدري وال ، وبالطبع أمريكا املشرف واملنسق العام
يران البتزاز العرب بذات نفع إفلم تعد سياسة نفخ  ، املفتعلة واملخطط هلا جيداً 

،  ، ملا فيها من تنازالت مريكاأىل سدة احلكم يف إء ترامب صًا مبجيبشيء خصو 
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حيبذه  مريكي وهذا ما الموال من اجليب األأ، وخسارة  خصوصًا يف العراق وسوريا
( تريليون دوالر خالل فرتة  8 ) ، فمطلوب منه أن جيمع قرابة مثانية ترامب إطالقاً 

، حبسب مصادر  مريكيةدة األاألربع سنوات اليت سيقضيها رئيسًا للواليات املتح
ولو قسمنا هذا املبلغ فعلى ترامب أن جيمع ترليوين  ، أمريكية إعالمية وسياسية
هو يف النصف األول من السنة األوىل له ولكنه مل يستطع  دوالر كل ستة أشهر وها

  .مجع إال نصف هذا املبلغ تقريباً، لذا فالبد من طريقة جلمعه كامالً 
، ومل يتوقف عن هتديد إيران بالعقوبات  ل فوزه وبعدهايران قبإهدد ترامب 

، متامًا مبثل ما يشتهي  االقتصادية أو استخدام احلل العسكري إذا اقتضى األمر
، ولكنها  مليار دوالر 480، وكحال العرب دفعوا مثن هذا التهديد  ُجّل العرب

ن قبله تفي باخلطة املوضوعة م وال ، تبدو أهنا غري كافية من وجهة نظر ترامب
ون دوالر حبسب مكتب تريلي 19لتقليل الَدين األمريكي العام والذي بلغ أكثر من 

بعد عودته  مب لذلك سارع الرئيس ترا ، مريكيمريكية يف الكونغرس األامليزانية األ
ىل معسكر املقاطعني واملهددين لدولة قطر من إنضمام ىل االإمن زيارة املنطقة 

رهاب واليت كان يقصد فيها طلقها خبصوص دعم اإلأ خرية اليتخالل التغريدات األ
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، وينفذ  من الطيور حبجر واحد وهو بذلك يضرب سرباً  ، وبكل وضوح دولة قطر
  .الشطر األول من مهمته وبنجاح ساحق

 : وذلك من خالل إعتماد حمورين رئيسيني يف تنفيذ هذه املهمة
اخلالف ، عرب تعميق  ( فرًق َتُسد ، تطبيق سياسة املستعمر القدمي ) احملور األول

،  خرآتظاهر مبؤازرة طرف على حساب طرف ، بال زمةوتأجيج الصراع بني دول األ
وبالتايل خلق ،  ( ال سامح هللا وإيصال املوقف إىل حدود املواجهة العسكرية )

أن دول  ولن نستغرب عندما نسمع ، كثر من تلك الدولأفرص ابتزاٍز مادٍي 
عرب ببيعهم أسلحة  ، مريكاضافية ألإت اار خرى ملياألزمة كلها ستدفع هي األ

ال  كثر حبجة حتصني ترسانتهم العسكرية يف حال نشوب حرٍب )أومعدات عسكرية 
و سياسي ومهي شبيه أو مبوجب تعهدات دفاع دعم إعالمي ، أ ( سامح هللا

  .بتعهدات السفرية األمريكية كالسيب للعراق أبان تسعينات القرن املاضي
يران يف إمالئها املرتبطني واملدعومني من دام أمريكا خلالياها وعستخا ، احملور الثاين

، من حكومات وأفراد وتسخريهم من  ، واملنطقة بشكل عام الدول العربية خاصة
للدول  سالم واملعروف أصالً يراين املتجذر للعرب واإلإذكاء املوقف العدائي اإل أجل

من خالل زيادة وهتويل ، وإعطائه حجمًا أكرب من حجمه الطبيعي وذلك  العربية
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ا املنقذ الوحيد ، وتصوير أمريكا على أهن يراين على الدول العربية واملنطقةاخلطر اإل
،  ، املغروسة يف اجلسد العريب بدعم أمريكٍي وغريب حبت يرانإللعرب من خمالب 

يران أن تتمدد وهتدد الدول العربية على إلذي لوال هذا الدعم ملا استطاعت وا
 . تفعل اليومأراضيها كما 

رهايب يام نقلت قناة فضائية مملوكة لإلأقبل قرابة ثالثة  ، دلة على ذلكومن األ
، صورًا عن مكاتب سفارة  ، قناة آفاق " نوري املالكي املدعوم ايرانيًا وامريكيًا "

مارات العربية وعلقت على أهنا يف قطر ومت مهامجتها من قبل مواطنني دولة اإل
مارات العربية أهنا صورًا ملكاتب سفارة دولة اإله الصور ، وحقيقة أمر هذ قطريني

ة تسلك وبدأت هذه القناة املشبوه ، لكنها ليست يف دولة قطر إمنا يف أفغانستان
يراين من خالل طرح وإظهار أو التظاهر عالم اإلنفس التوجه اليت يسلكه اإل

ملا عرفناه ونعرفه من ،  بشراكة وثيقة بني إيران وبني قطر على حنٍو غري طبيعي أطالقاً 
، األمر الذي  هو عريب وإسالمي حقد وضغينة وكره إيرايٍن فارسي مقيت لكل ما

حدود ضيقة جداً تزام الصمت وعدم التعليق إال يف أحرج قطر نفسها فارتأت ال
 : على مثل هذه التصرحيات املقصودة اخلبيثة
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، أن من  ساسهاأ، بل يصب يف صلب األزمة و  للغاية بقي أن نعرف أمرًا مهماً 
، ومن مث صب الزيت على  شارك يف إعداد العدة والتهيئة هلذه األزمة وقبل وقوعها

، حبسب األوامر اليت  ذكائها منذ أن بدأت وحىت اللحظةإ، والعمل على  النار فيها
العاملني منهم  ، خصوصاً  لألسف هم الليرباليني العرب ، كاًل وحسب موقعه  جاءهتم

عالمية العربية املعروفة لبيتهم من يعملون يف القنوات اإل، وغا عالمييف الوسط اإل
حماولة تشويه الصورة احلقيقية مبواقفها املخجلة جتاه العرب وتوجهاهتا العدائية و 

ىل سياستها التدمريية اليت تعتمدها يف ختريب البنية إأضف ، سالم واملسلمني لإل
ت اليت يعرضوهنا خصوصا االجتماعية العربية األصيلة من خالل الربامج واملسلسال

 . يف شهر رمضان
وقد سامهت تلك القنوات املريبة وغريها من الصحف الصفراء يف تعميق الشرخ 

، وذلك عرب من يعتربون أنفسهم  وتأزمي املوقف بني دول اخلليج والدول العربية
يني يرانقاهتم الوثيقة مع الليرباليني اإلليرباليني ويتنكرون لعروبتهم ويتفاخرون بعال

يضاً..! والذين استغلوا مواقعهم وعالقاهتم مع بعض أعالميني منهم اإل خصوصاً 
املسؤولني يف احلكومات العربية لألسف واستطاعوا إقناعها بشيطانية حكومة الدوحة 

على نفس النسق الذي ساروا عليه يف شيطنة النظام  ، متاماً  رهابودعمها لإل
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دوات ونفس بعض بنفس األ ، بل وتكاد أن تكون 1991الوطين العراقي 
، واليت ُعرفت نتائجها السلبية  نذاك بتلك احلملة القذرةآشخاص الذين شاركوا األ
ساة يف العراق إمنا هي أ، وما نراه من م نذاكآدمريية على العراق أرضًا وشعبًا والت

 . الذين ساقهم لألعمال الشيطانية اليت كانوا يقومون هبا املُتلربيلني اهلُبل امتداد
سالمية اليت ، رغم جذورهم اإل حقدهم الدفني والظاهر ضد أي مظهٍر إسالميٍ 

، مع التوجه  ، بعلٍم أو دون علم ، وهم بذلك جيتمعون ويتوافقون متاماً  يأتون منها
 . سالم واملسلمنيمريكي والصهيوين ضد العرب واإليراين واألاإل

، والتحلي  ل واملنطقىل حتكيم العقإوا ؤ ، ويلج وإن مل يلحق العرب أنفسهم اليوم
، فلن ينفعهم الوقوف على أطالل ما  ، وموازنة األمور ونتائجها بالصرب واحلكمة

، بعد  نظمة احلكم فيهاأختلفنا أو اتفقنا على ا، مهما  تبقى لنا من دول عربية غداً 
خرى حىت تتحول ، واحدة تلو األ ( ال سامح هللا أن يطاهلا التدمري واخلراب )

ن يراإوستتسيد ،  ، وحينها لن ينفع الندم خرىأوسوريا  خرآمجيعها إىل عراق 
 . سرائيل ... وسالماً على خري األممإاملنطقة مبباركة ودعم أمريكا و 
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