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  بني االسرتاتيجيتني السعودية واإليرانّية
  بسمميحرلا نمحرلا هللا 

  :احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد 
 : تعتمد االسرتاتيجية السعودية يف مواجهة اخلطر اإليراين، على العناصر الّتالية 
يف اليمن من أجل إقصاء اإلصالحيني، وشباب الثورة اليمنّية عن حتقيق أي نصر أو إجناز،  -1 

وإفشال الثورة اليمنّية، تفاداًي ألي ارتدادات هلا على دول اجلوار اخلليجي، آثرت السعودية التحالف ــ 
فكانت النتيجة .. ليه ، وراهنت ع"الالصاحل " ــ مع الطاغية اخلائن، والعدو الصديق ! وألكثر من مرة

الفشل الذريع واملروّع يف اليمن، وخسارة العمق السين اليمين، ومتكني احلوثيني عمالء وأعني ويد إيران يف 
 ! اليمن، إىل أن أصبحوا قوة ال ُيستهان هبا

يف العراق، الدولة اجملاورة األخرى للسعوديّة، وحتت هاجس اخلوف من ارتدادات الثورة السنّية  -2 
لعراقية على دول اخلليج، خذلت السعودية سنة أهل العراق، وخذلت ثورهتم، وأسلمتهم بثمٍن خبس للعدو ا

ففقدت بذلك العمق السين العراقي، القادر على أن يقف معها ضد .. اإليراين، ولعمالئها الشيعة الروافض 
 ! اخلطر اإليراين، وعند مورد احملن والشدائد

دية لألمس القريب تدعم النظام األسدي النصريي مبليارات الدوالرات، يف سوراي، ظّلت السعو  -3 
طمعًا يف إبعاد بشار األسد عن إيران، فمشكلة السعودية مع النظام السوري األسدي اجملرم، هو قربه من 
إيران، وليس لكونه نظامًا جمرمًا يسوم الشعب السوري املسلم، الذل، واهلوان، والتعذيب، يدمر مدهنم 

.. لكن أىب بشار األسد إال أن يصطف مع إيران، األقرب إليه طائفيًا ومذهبيًا .. وهتم، ويقتل أطفاهلم وبي
 . فكانت املباينة السعودية للنظام األسدي من أجل هذا الوجه ال غري

وهي بداًل من أن تدعم الثورة السورية بكل ما متلك من قدرة واستطاعة، لتحّجم الدور والتواجد  
 يف سوراي، ولتكفيها اجلانب األك ر من اخلطر اإليراين، كان الدعم هلا لالقطارة، وخا  لاجلانب اإليراين

.. اإلنساين املتفاقم، دون العسكري، ويف كثري من املنعطفات اهلاّمة واحلساسة كانت هذه القطّارة تتوقف 
جملرم، مقابل أن يبعد الروس بشار ورضيت أن ترفع يدها وتسّلم ملف الثورة السورية للعدو الروسي القاتل وا

 !  حلم إبليس لاجلّنة.. زعموا .. األسد عن إيران 
فكانت النتيجة إضعاف أهل السنة يف الشام، وإضعاف ثورهتم، لصاحل الوجود اإليراين، وحزب هللا  

وحتقيق مزيد من اهليمنة اإليرانية على .. اللبناين، ومرتزقة الشيعة يف العاَلم، وعلى مجيع األصعدة واملستوايت 
 .  على سوراي، والنظام األسدي اجملرم
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القاصرة، إىل متكني حزب هللا الشيعي، ربيب وعني ويد إيران، على  يف لبنان، أفضت سياستها -4 
 فكانت النتيجة ما يعرفه.. ريري مجيع مرافق احلكم والتأثري يف لبنان، وراهنت على عميلها الضعيف احل

 !اجلميع
يف اخلليج العريب عمقها األكثر اسرتاتيجية؛ فبداًل من أن حتافظ على وحدته ومتاسكه وقوته،  -5 
قوم بتفتيته، وتقصي دولة قطر عن اجلسم اخلليجي، وحتاصرها برًا وجوًا وحبراً، وحتارهبا يف لقمة عيشها، ت

وتتعامل معها ومع أهلها على أهنا العدو األول واألك ر، فسِلم منها بنو صهيون، وَل يسلم منها بنو العمومة 
فجاء هذا العمل املشني والطائش .. والرحم من أبناء وأهل قطر األكثر طيبة، ووداعة، وسالمة صدر 

 !  ليصب مباشرة يف خدمة إيران، ولصاحلها
يف مصر، العمق السين واجلماهريي لألّمة، وقفت مع الطاغية السيسي، وأمدته مبليارات  -6 

، "اإلمارات " وكذلك فعلت يف تونس، ويف ليبيا عن طريق .. الدوالرات، ضد الشعب املصري وثورته 
ويف كل منطقة تشهد حركة حترر من الظلم والطغيان، كانت السعودية وال .. لتآمر والوزر واإلمث شريكتها يف ا

فخسرت بذلك العمق السين لدى هذه .. تزال تقف مع الطغاة اآلمثني الظاملني، ضد الشعوب وثوراهتا 
 . الشعوب املمتدة يف كثري من األمصار

لمت أهل السّنة يف إيران، وخت -7  وكذلك فعلت يف .. ، وهم بعشرات املاليني لت عنهمخذم
 ! أفغانستان

يف الوقت الذي تشهد فيه املنطقة انتفاضة، وتظاهرات الشعوب من أجل القدس، وبيت  -8 
متد السعودية يدها للتطبيع .. املقدس، كرد على إعالن السفيه ترامب جبعل القدس عاصمة لدولة إسرائيل 

ويل عهدها بزايرة خفية وجبانة إىل دولة إسرائيل، وتتواطأ مع الظاملني على مع دولة الصهاينة اليهود، ويقوم 
منها احلصار والتجويع، وإغراء .. أهل غزة .. بينما حظ أهل فلسطني .. ما لات يُعرمف بصفقة العصر 

.. حليفها السيسي اجملرم مبزيد من اإلجراءات التعسفية والتجويعية حبق أهل غزة املرابطني واجملاهدين 
 !  فازدادت بذلك سقوطاً يف أعني الّشعوب احلرة والكرمية

على املستوى الداخلي، قامت السلطات السعودية لاعتقال الشيوخ والعلماء املساملني،  -9 
وهي يف الوقت الذي تعتقل .. واملوسومني لالتوّسط واالعتدال، ومن دون ذنب، وال قضية، وال حماكمة 

صالحيني املسلمني، تنفت  بزاوية منفرجة وإىل أقصاها وحو العلمنة، واحلداثة، وتكّمم فيه أفواه هؤالء اإل
فزادت بذلك من نسبة تفكك النسيج الداخلي احمللي للمجتمع السعودي املتدين واحملافظ، .. والعلمانيني 

 !  ومن نسبة اخلوف وتكميم األفواه لدى السعوديني، وهذا ليس لصاحل الدولة يف شيء
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لّية حماربة الفساد اليت أعلن عنها ويل العهد السعودي، لات كثري من املراقبني يفسرها كما أن عم 
على أهنا حماولة سطو الدولة على مقدرات وأموال اآلخرين، وإال فإن املال الفاسد ُيصادمر كله، وال ُيساوم 

 ! صاحبه على ربعه أو ثلثه أو نصفه
وأن تكون يده نظيفة من .. يرتفع هو أواًل عن الفساد  ومن يرد أن حيارب الفساد املايل، ينبغي أن 

 ! وإال فإن فاقد الشيء ال يعطيه.. الفساد 
أسلحتها الثقيلة واملتوسطة، واخلفيفة، كلها مستوردة من الدول األجنبية، أي أن إرادهتا  -11 

 ...!العسكرية يف النهاية هي مرهونة لتلك الدول األجنبية 
يف حسم املعارك، وحتديد مسارها ونتائجها يف هذا الزمن، هو سالح الطريان،  السالح األكثر أتثرياً  

 ! واالنتاج الوطين احمللي السعودي هلذين النوعني من السالح، نسبته صفر.. والصواريخ 
اهلروب من الواقعّية السياسية والعسكرية، إىل األفالم الكرتونية واخليالية، البعيدة عن الواقع،  -11 

 ..!ّية التحقيق وإمكان
هبذه االسرتاتيجية واملعطيات، واملواقف اهلزيلة، والعقلية املتخّلفة، واألاننية املفرطة، تريد السعودية  

يف املقابل فما هي اسرتاتيجية إيران، وما هي األوراق اليت متتلكها يف املنطقة، اليت .. مواجهة اخلطر اإليراين 
 هة ما يتهددها؟  تساعدها على التمدد والتوسع، ومواج

منذ األايم األوىل من قيام دولة اآلايت يف قم وطهران، أدركت إيران أن الوحش قوي أبنيابه وخمالبه،  
فإذا انتزعت أنيابه وخمالبه، انتزعت هيبته وقوته، وسهل النيل منه، لذا جندها يف لبنان صنعت لنفسها أنيالاً 

ى مجيع مقدرات ومرافق لبنان احلساسة، متمثلة يف حزب هللا وخمالبًا حيسب هلا حساهبا، قد وضعت يدها عل
 ..! الشيعي 

متمثلة يف .. ويف اليمن صنعت لنفسها األنياب واملخالب الشرسة اليت هتدد هبا العمق السعودي  
 ! احلوثيني

راته، ويف العراق؛ أنياهبا وخمالبها من الشيعة الروافض هي اليت حتكم العراق، وتتحكم مبقدراته، وقرا 
 ..! تؤذي هبم من تشاء، وحتركهم وتستخدمهم ضد من تشاء، ويف الوقت الذي تشاء 

ويف سوراي، وضعت يدها على الطاغية األجري واخلائن بشار األسد، ونظامه، وأدخلت إليها مجيع  
ف ثورهتم، مرتزقة وفرق الشيعة الروافض، لتقاتل لالنيابة عنها أهل السنة يف سوراي، وحتيل بينهم وبني أهدا

 ...!  وحرصاً منها على سالمة ومستقبل انهبا وخملبها املخلص يف لبنان؛ حزب الشيطان 
تتمدد .. وحيثما تنكمش السعودية وترتاجع .. وهلا وجودها .. ويف أفغانستان هلا خمالبها، وأنياهبا  

 !  إيران وتتوسع، وال ترتدد يف أن جتعل لنفسها يف كل نقطة تواجد هلا، أنيالاً وخمالباً يذودون عنها
 ...!اَل كلها وهلا خملب من نوع آخر، امسه املفاعل النووية، ترهب، وتبتز به دول الع 
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ولالنسبة للقضية الفلسطينية؛ فقد أتقنت إيران اللعبة اليت كان يلعبها من قبل الطاغية اهلالك حافظ  
ودعم لالقطّارة وبقدر، .. األسد؛ ففي الظاهر صياح وصراخ وشتائم ضد الصهيونية، واإلم رايلية العاملية 

 ! يانةويف الباطن تواطؤ، وعمالة، وخ.. للفلسطينني، مقابل الوالء، والثناء 
فخدعت هبذه السياسة املنافقة مجهور املسلمني، وظهرت مبظهر املقاوم واملمانع، خبالف السعودية  

 ...!اليت لاتت تتطبع مع الصهاينة اليهود، وعلى املكشوف 
وعلى مستوى االعتماد على النفس يف صناعة السالح، فقد طورت إيران منظومتها الصاروخية،  

من غالب عواصم العاَل، وخباصة منها العربية واإلسالمية، ولات بينها وبني صناعة بصورة متكنها من النيل 
 ! وأين السعودية من هذا كله؟.. القنبلة النووية خطوات ال أكثر 

هذا لاختصار شديد الفارق بني اسرتاتيجييت السعودية، وإيران، وإنه لفارق ضخم، وأي حرب  
قع الدولتني، وملا تتمتع كل منها من مقومات واسرتاتيجية، فإن بينهما بناء على ما تقدم من توصيف لوا

 ! النتائج ستكون كارثية على السعوديّة قبل غريها
 ! واخلطر يداهم األبواب؟.. فما هو احلل : فإن قيل 
رغم فوات كثري من الوقت، فإن احلل ممكن، ويكمن إبصالح ما أفسدته السعودية، : أقول 

وأن تكون هلا خمالب وأنياب .. شار إليها أعاله، ومن دون إامال ألي نقطة منها وإصالح اسرتاتيجيتها امل
قوية يف مجيع مناطق النزاع والصراع، وأن تكون وفّية وخملصة ألنياهبا وخمالبها، كوفائها وإخالصها لنفسها 

 وسط الطريق،يف  وقصور احلكم فيها وأكثر، وأن تتبىن قضاايهم وتشاركهم آالمهم، وأن ال تتخّلى عنهم
فرغم الدعاوي الواسعة، من قبل كثري من دول العاَل على .. ألدىن هتديد هلا، أو ألنياهبا وخمالبها لاإلرهاب و 

إال أن إيران َل تتخّل عنه، وَل تقبل بتصنيفه ــ رغم جرائمه .. تصنيف حزب الشيطان اللبناين، أبنه إرهايب 
السياسة اإليرانية أهنا جتيع شعبها يف الداخل، وتضيق عليهم يف بل املعهود عن .. الواسعة ــ أبنه إرهايب 

املعاش والرواتب، من أجل إمداد خمالبها وأنياهبا يف مناطق تواجدهم لاملال والدعم الالزمني، إلدراكها مبدى 
كر فهل السعودية كذلك، أو تفعل شيئًا من ذلك، أو ميكن أن تف.. أاميتها، ولالدور الكبري الذي تقوم به 

 !؟...وتتحرك هبذه الطريقة 
نسأل هللا تعاىل أن يدفع عن املسلمني وبلداهنم .. األايم القادمة ستجيب عن كل هذه التساؤالت  

، وكل ذي شر، اللهم آمني   !وصلى هللا على دمحم النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم.. الشرَّ
 عبد املنعم مصطفى حليمة
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