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 4  املوقف املطلوب تجاه إسرائيل الشرقية

 صالح املختار 

أهم ي املصطنع عندما نتذكر واحدة من يرانأهمية خيار تفتيت الكيان اإلوتزداد . 6

كثر أوالكيان الصهيوني مل ينجحا طوال ن الغرب أحقائق كوارثنا احلالية ، وهي 

 الإمار الشامل بالعرب يف احلاق اخلراب والد  - 1979السابق لعام  –من نصف قرن 

ن يتسائل أيريد التأكد من صحة ما سبق عليه ومن ، بواسطة نظام املاللي يف طهران 

ىل إحزاب نظمة واألاعات السياسية بني األتتجاوز الصرزماتنا العربية أهل كانت  :

، فقد كانت اجلواب كال ،  ن ؟ماهري العربية ذاتها كما جيري اآلحروب بني اجل

نظمة كانت خسائرها حمدودة مقارنة باخلسائر راعات بني األكرب كوارثنا صأ

 ن .ئرة منذ وصل مخيين للحكم وحتى اآلاهلائلة واملأساوية للحروب الدا
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حلاق إأو غرب والصهيونية على الضغط علينا ن حتجيم قدرة الإ، فمن هنا 

سرائيل إأدواتهما لتدمرينا وهي أخطر هم وأاخلسائر بنا مرهون بتجريدهما من 

أطرافه لنضالنا القومي بكافة مكوناته و فق التارخيي املنفتح، وهنا نرى األ لشرقيةا

كد منها مبقارنة خسائرنا يف كل حروبنا مع أإنسان التي ، وهذه احلقيقة ميكن أل

أكرب إسرائيل الشرقية على  الكيان الصهيوني وهي كانت حتى تنصيب مخيين ملكًا

حروبنا احلالية واليت تربز سياسة خبسائرنا يف هم خسائرنا البشرية واملالية والأو

وتعمل  قطارنا علنًاأساسية اليت رخرب إسرائيل الشرقية بصفتها القوة األفيها 

حت نها جنأدشد هو وخطرها األ خطر للغرب والصهيونيةهم واألبصفتها الرافعة األ

 هو ماو ىل خيول طروادة تعمل لصاحلها من داخلناإيف كسب مواطنني عرب ليتحولوا 

قيقه ولو بنسبة واحد ية يف حتسرائيل الغربإفشلت كل قوى االستعمار الغربي و

 لف .باأل

من بواب االستقرار واألأأمامنا عظم اليت تفتح إن كلمة السر األملا تقدم ف واستنادًا

أدواتهما وتتيح لنا أخطر آن واحد من الغرب االستعماري والصهيونية يف وجترد 

مام جتسدها معادلة أإىل النهضوي الذي كبح وحوصر والتقدم  طالق مشروعناإإعادة 
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عادة إمكانية إللعربي من اهليمنة الغربية ، وال ال حترير لوطننا ا :واضحة جدًا

وحدتنا القومية وحتقيق  سرائيل الغربية ، وال فرصة لقيام إحتجيم وحماصرة 

لة متارس سرائيل الشرقية فعاإاري وتقدم علمي وتكنولوجي ببقاء نهوض حض

اللحمة الوطنية العربية واليت تستبدهلا  سياسات التدمري املنهجي لقوتنا خصوصًا

 وهذا هو اخلطر املميت . باالنتماء الطائفي 

أن العرب ال  )ـوماذا عن نظرية سادت طوال عقود تقول ب رمبا يقول البعض :. 7

 لعرب خصوصًازالة اإإيران ال تستطيع أن إيران من اخلارطة كما إزالة يستطيعون 

خبسائر سياسية صابتنا أ، نعم كانت صحيحة يف مرحلة  ( ؟ العراق من اخلارطة

حواز واجلزر العربية لكن الكيانات العربية راضي العربية كاألومالية ويف بعض األ

خيه أالعربية الصلة الرابطة للعربي ب الرئيسة بقيت كما هي وبقيت اهلوية القومية

إن اجلهد ن فأما اآلا كانت معقدة ، ائر مشاكلنا مهمالعربي وكنا نستطيع حتمل خس

نهاء الكيانات العربية الكربى والرئيسة إقليمي مكركز على يراني والدولي واإلاإل

ن حتقق يعين زوالنا إومصر والسعودية وغريها وهو هدف  مثل العراق وسوريا

 كشعب وكهوية حضارية وقومية .
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 حدًاأأن أن من رخلى عن نظرية قليمي هي ضع اإلن املفارقة الكبرية يف الوإ، فمن هنا 

خر وهو لعامل ليس حنن العرب بل الطرف اآلزالة دولة من خارطة اإال يستطيع 

وبدعم  سرائيل الغربية ، حيث دشرعا فعاًلإل الشرقية والطرف التوأم له وهو سرائيإ

نراه  زالة دول عربية وليس العراق فقط من خارطة العامل كماإالغرب يف حماوالت 

لي  العربي ، فالنظرية ن يف العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان ودول اخلاآل

سرائيل الغربية وليس حنن إئيل الشرقية والغرب االستعماري وسراإاسقطتها 

 وصرنا معرضني للزوال .

رائيل الشرقية وقد كشفت عن سإنكون ف و الأأن نكون ن حنن خنوض صراعات اآل

مخسينية  ًاخطط وعمليًا نها دولة تنفذ رمسيًاأتعمارية وثبت وراقها االسأكافة 

قطار العربية وتغيري ( هدفها الرئيس احتالل األ دشاملة ) تنفذ يف نصف قرن

أقطار عربية ي ليست جمرد نظريات بل حتولت يف ، وه هويتها القومية قسرًا

اليمن ساسية منها يف العراق وسوريا وإىل واقع ميداني ونفذت اخلطوات األعديدة 

لغامها يف دول اخللي  العربي ومصر والسودان ودول املغرب العربي أولبنان وزرعت 

علينا التخلي عن تلك النظرية وتبين نفس النظرية  وكل بقعة عربية . هلذا
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إما حنن  صبحت علنية ورمسية ولكن معكوسة وهي )أيرانية والصهيونية اليت اإل

وىل وحان ة مثل ) انتهت سايكس بيكو األغطية تضليليأواليت تتربقع ب  ( و العربأ

أسس نشأت بسببها وتأسيس كيانات على  وقت انهاء الكيانات العربية اليت

 عادةوحان الوقت إل أن العراق وسوريا كيانان مصطنعان و )أالطائفة والعرق ( 

 . ...اخل  و الكونفدرالية (أ تشكيلهما وفقا ملبدأ الفدرالية

حيفظ لكل طرف يف مكانية فعلية حلل وسط إال  ول :نصار احلل الوسط نقوأل. 8

 قليمي وحتت رعاية دولية ،وبالتوافق اإل ساسية وينتهي سلميًاقوقه األالصراع ح

ن عطيات احلالية يف املنطقة كلها ألويف ظل امل، ولسباب جيوبولتيكية ، يف املقام األأل

مة موارد األهناك تناقض جذري بني املشروع النهضوي العربي واملعتمد على 

ملفتقران للموارد العربية وبني املشروع االمرباطوري الفارسي واملشروع الصهيوني ا

نهما يعتمدان مبادشرة على املوارد إإمرباطورية لذلك فإنشاء االساسية لدعم 

قامة امرباطورية عاملية قية ال متلك موارد طبيعية تكفي إلسرائيل الشرإ، ف العربية

رض الزراعية ال تزيد واأل ن املياه دشحيحة جدًامية الفارسية ألكما حتلم النخب القو

زمة دورية وتارخيية يف الغذاء كانت أحتها وهناك % من جمموع مسا15-13 عن
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أرضه الزراعية ، ارخيية يف العراق الغين مبياهه ووراء موجات التوسع الفارسي الت

حواز % منهما يف األ80 والغاز واللذان توجد نسبة طإضافة للموارد املعدنية كالنف

إضافية توجد كلها يف ارسية بدون االستيالء على موارد فال امرباطورية ف،   فقط

 قطار العربية .األ

أزمة رض فلسطني احملتلة فهي تواجه أُأقيمت على إسرائيل الغربية اليت ما أ

يرانية تتمثل يف عجز فلسطني زمة اجليوبولتيكية اإلأخطر من األجيوبولتيكية 

ىل إية صهيونية عظمى متتد من الفرات خيية عن توفري موارد قيام امرباطورالتار

وهذه احلقيقة ،  ن اخليار الوحيد هو السطو على موارد هذه املنطقةإلذلك ف النيل ،

قطار يرانية والصهيونية يف األية هي احملرك اجلوهري للمطامع اإلاجليوبولتيك

العربية ومصدر النزعة التوسعية الفارسية عرب التاريخ ، وبناء على وعي عميق 

هدف االستيالء على ثروات   ودشامل للنخب القومية الفارسية والصهيونية فان

شروعني الفارسي والصهيوني وذلك يددي تلقائيا العرب يعد دشرطا مسبقا لتحقيق امل

اىل اجهاض املشروع النهضوي العربي بتجريده من املوارد املادية اليت حيتاجها 
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للقيام بها مادامت املوارد حمدودة وال ميكنها دعم املشاريع الثالثة الفارسي 

 والصهيوني والعربي .

ات وجود وهوية مثلث صراع ما يكرتب على هذه احلقيقة اجليوبولتيكية هو تكون

املوارد املادية حتدد  طار هذا املثلث نرىإأو ايديولوجيات ،يف وليس صراعات حدود 

ن املصلحة املشكركة إساس فأنها موارد عربية باألطراف الثالثة ومبا خيارات األ

ت العرب إضعاف وتفتيعلى   لصهاينة تتجسد يف اتفاقهماوا  بني القوميني الفرس

فبدون  منعهم من حتقيق مشروعهم القومي النهضوي ، و يعين حتديدًا، وه واًلأ

جهاض املشروع النهضوي العربي لن تقوم قائمة للمشروعني القومي الفارسي إ

سكراتيجي بني وهنا نرى جذر التحالف اال ، واملشروع االستعماري الصهيوني

،   قليميةاملشروعني ، مثلما نرى استحالة احلل السلمي لصراع مثلث القوة اال

قبل تدمري بابل من قبل  ًءوالتحالف الصهيوني الفارسي عمره االف السنني وابتدا

 سر البابلي املعروفذي غزا بابل لتحرير اليهود من األكورش امرباطور فارس ال

ن اآل وقويًا ىل احلالة اليت نعيشها ونراه مستمرًاإواستمر طوال قرون طويلة ووصلنا 

ن اري منذ احلروب الصليبية وحتى اآلوربي االستعمأن التوسع األإىل إضافة ، 
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وجات الغزو االستعماري ن مإف خريًاأى قوة الفرس يف اخكراق العرب ، ويعتمد عل

وغريها حظت بدعم الفرس هلم ومتكني التتار من النجاح  تية من منغولياالشرقي اآل

 يف تدمري الدولة العباسية .

ال يوجد تناقض وصراع بني أولكن  وهو : منطقيًا وقد يطرح البعض سدااًل. 9

 اجلواب،  املشروعني الصهيوني والفارسي بسبب اعتمادهما على املوارد العربية ؟

دون القضاء على نه بأن كال الطرفني يعرف هو كال ونعم بنفس الوقت : كال أل

ولية من ي منهما حتقيق حتى اخلطوات األلن يكتب أل واًلأالقومية العربية 

ن زامن بيننا وبني هذين الطرفني اآليفسر احتدام الصراعات املتوهذا ما  مشروعه ،

مبحاولة تغيري هوية القدس سرائيل الغربية تصعد نهجها االستعماري إونرى 

قصى والضغط اوالت تهديم املسجد األصهيوني وحمعالنها عاصمة للكيان الإكلها و

أجل حروبها من  سرائيل الشرقية بتصعيدإكراف بيهودية الدولة مثلما تقوم لالع

 قطار العربية بعد العراق وسوريا ولبنان .فرض سيطرتها على املزيد من األ
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ضافة للعدو املشكرك وهو العرب إ يراني ،اإل - الذي يضبط العمل املشكرك الصهيوني

، التقسيم الواضح للمنطقة بينهما فحدود االمرباطورية الفارسية الفعلية وليس 

ما أحنو اخللي  العربي ،  لنهر الفرات ثم تنزل جنوبًا الضفة الشرقية  العلنية هي

ا التقسيم يف احلصص غرب الفرات فهي حصة االمرباطورية الصهيونية ، وهذ

إسرائيل أثناء احلرب اليت دشنتها العراق  إيرانية عثر عليهاوضحته خريطة 

 ًايضأالنفوذ بني االمرباطوريتني يتخذ ن تقسيم أإىل ذلك الشرقية ضده . ويضاف 

طق املوارد العربية يراني حتى داخل مناتفاق على نشر النفوذ الطائفي اإلدشكل اال

سرائيل الغربية السيطرة عليها لضمان تواصل احللف التارخيي إاليت يفكرض ب

 بقاء العرب حتت السيطرة املطلقة هلما .إسكراتيجي بينهما وواال

هيونية القائمة على نعم هناك تناقضات تنبع من طبيعة الص يضًاأولكن اجلواب 

ليها فهي وكيانها يف فلسطني حتسبان إأقرب الناس نانية املطلقة والشك باأل

قد تغريهم بالتجاوز الالحق على  معينة احلساب لتجاوز قوة الفرس حدودًا

يف الوقوف ضد املشروع  سرائيل الغربية وهلذا نرى التحوط الصهيوني متجسدًاإ

سرائيل ر لعرب وليس إلأنه خمصص لقهنه من يراني رغم كل ما عرف عالنووي اإل
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الغربية ، ولكن الشك اليهودي وحلم السيطرة املطلقة على العامل كله جيعل دهاة 

يراني ومبادشرة واملشروع النووي اإل الصهاينة خيشون كل قوي ال يسيطرون عليه كليًا

 يد غريإويف حتوالت غري حمسوبة قد يقع ب نهإضد العرب ف ومهما كان مصممًا

 نه احتمال ضئيل .أضد االمرباطورية الصهيونية ولو  صديقة ويستخدم

يراني احلالي خارج أن التوسع االقليمي اإلي الشكاك يرى أن العقل الصهيونكما 

نت لدى الكيان نطاق اخلرائط العامة املتفق عليها بينهما يبعث على القلق حتى لو كا

خريطة تقسيم  ني لن يغري جوهريًايران التوسع االقليمي اإلأالصهيوني ضمانات ب

رض أحينما تكون يف  الصراع على املوارد خصوصًا، ويف النهاية  املناطق بينهما ،

يف فكرة متقدمة من الصراع سببا لصراع حتى بني  الغري وهم العرب تصبح تلقائيًا

سرائيل الشرقية حبكم وعيها اجليوبولتيكي إإن ، وباملقابل فسكراتيجيني احللفاء اال

ضافية ومهما كانت إمني موارد أبت ن دميومتها تقكرن حتمًاأرخيي تدرك بوالتا

 . مصادرها ومهما كانت نتائ  سعيها لالستيالء عليها
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صل للعرب هي األ ة وثقافتهم املعاديةالقوميون الفرس لديهم طموحات كونية قدمي

هذه و التكويين لثقافة الصهيونية املعادية للعرب وليس العكس كما يتوهم البعض

 ساتذة اليهود والصهيونية ماضيًاأأن يعرفها كل عربي ، فالفرس هم احلقيقة جيب 

 -التوراة الشفهية  –ساسية كالتوراة واملشناة والكتب اليهودية املرجعية األ

 والزوهار والكاباال .. –للنخبة  –والتلمود والكرجوم وامليدراش والصوفية اليهودية 

و استنسخت من مفاهيم فارسية قدمية مما أسر ثناء األأبابل ما كتبت يف إ، اخل 

 جيعل القوميني الفرس ينظرون للصهيونية وكيانها نظرة مزدوجة : نظرة حتالف

ال تكتفي  ونزعة التوسع االستعماري الفارسية، عضوي ونظرة استعالء قومي مبطن 

ات نها تتحوط للعالقأدشهيتها االمربيالية مرضية هلذا فن أمبا حتققه من توسع بل 

 املستقبلية بالكيان الصهيوني يف مرحلة ما بعد انهاء العرب . يتبع.

Almukhtar44@gmail.com 
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