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 العمل الصفوي الصهيوني املشرتكفاق آ

 " يف العظمكالم " 

 قي إمساعيلجومرد ح 

 

طات وحزب البعث العربي االشرتاكي ينبه إىل خمط السبعينات من القرن املاضينذ م

يف تفكيك وحدة األّمة العربية وإضعافها الصهيونية  وربيبتهااإلمربيالية األمريكية 

ونهب ثرواتها ، وقد حدد القائد الشهيد ، صدام حسني اجمليد ، خماطر التمدد 

ة وخاصة دول اخلليج العربي ، وذلك من خالل النفوذ والتوسع الصفوي يف جسد األّم

 جي والسيطرة على اقتصادها .داخل اجملتمع اخللي
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البعث العظيم وقائده الشهيد ، صدام حسني اجمليد ،  العراق بقيادة وقفوعندما 

الفارسية اجملوسية وأحبط مشروعها ضد اهلجمة  مدافعًا عن البوابة الشرقية لألّمة

بتداًء ، أال يتدبر يف تصدير ) الثورة اإلسالمية ( باحلرب والسيطرة على العراق ا

 اخلليج العربي خصوصًا ماذا كان يعين تصدير ) الثورة ( ؟ .قادة العرب عمومًا و

غيت "  –هل تدبرمت فضيحة " إيران فحسب ؟ ، كان املقصود به العراق هل 

ي الصهيوني ؟ ، هل ظننتم أن أمريكا بإمكانها محايتكم وحفظ والتعاون الصفو

 حديث القائد اجملاهد عّزة هل تدبرمتعروشكم على حساب ) إسرائيل ( ؟ ، 

وهل ؟ ،  قطر -إبراهيم الدوري إىل رئيس دولة الكويت يف مؤمتر القمة اإلسالمي 

 .جرى على العراق ال جيري عليكم ؟ حسبتم أن الذي 

إن حديث القائد اجملاهد إىل حاكم الكويت كان مبثابة النصيحة لكل احلاضرين بأن  

هم يأخذهم الغرور مبا كان ُيحسب ظاهرًا وقوف أمريكا إىل جانبهم وال أعتقد أن ال

مريكا على أرضهم ليس إىل هذه الدرجة من قصور الفطنة اليت ال يعلمون أن وجود أ

رة على مقدراتهم وربط من أجل سواد عيونهم ، بل من أجل خريات بلدانهم والسيط
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هم والسيطرة على ثرواتهم هذا القطر بذاك كسبب قوي لبقائيف  العربية الفاتاخل

 ونهبها بإرادة حكامها .

جعل حكام العرب يف مواجهة أنفسهم وكتذكري أسردنا األسئلة الواردة آنفًا لقد 

 اجمليدة . إلنقاذ ما ميكن إنقاذه يف حياة أّمتنا

) أمريكا وإيران  ، انكشفت للجميع اللعبة القذرة اليت يلعبها الثالثي اخلبيثاليوم 

ان منطقة مبقدرات األّمة العربية ، وبعد أن كان عاّمة العرب يعتقد بأم وإسرائيل (

 يج العربي وهي حتت احلماية األمريكية مبوجب مواثيق دفاعية مربمة بينهماخلل

أن يتم تفكيك اجلزء اآلخر وليس أصبح هاجس العرب اليوم من وبني أمريكا ، 

واليمن وليبيا ، األخري من وطننا العربي بعد احتالل العراق وتدمريه وتدمري سوريا 

والصفوي  مريكي الصهيوني الغربيليوم حتت إرادة املعسكر األقع اتهذه الدول اليت 

. 

ي إىل ، حنن حباجة إىل وقفة عروبية حقيقية للتصدي للمد الصفوي الصهيوناليوم 

ب أنفسهم من جيوب العر اةي ، حيث وأن تكاليف هذا املد مغطداخل اجلسد العرب

قلناها مرارًا وتكرارًا ، أن املخطط األمريكي الذي يصب يف مصلحة ) إسرائيل ( ، 
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ا يعتمد بالدرجة األساس على جعل باستخدام الكيان الصفوي يف إيران مطية له إمن

بل ما تستطيع حلبه  ِبْلا كحامي احلمى يف َحوظهور أمريك عربي -االقتتال عربي 

أمريكا اجلديد االستحواذ على كامل ثروات العرب ، وهذا ما أعلنه صراحة رئيس و

مع  الثالثة قممهكده يف أستالمه ملفاتيح البيت األبيض ، و) ترامب ( حتى قبل ا

إنه استعمار ،  2017الدول العربية واإلسالمية يف الواحد والعشرين من مايو 

ذلك بعد اهلزمية النكراء اليت  ،عن ُبُعد  مباشر واستعمار سياسي اقتصادي

 ،ها الفادحة يف األرواح واملعدات جترعتها على يد املقاومة العراقية البطلة وخسائر

على فعل عسكري مباشر على األرض ، ليس هلا اليوم إال  حيث أيقنت أنها ال تقدر

 ية .التدخل بقوتها اجلوية كفعل عسكري مباشر على الساحة العرب

 بعد قضية الكويت يف، على السعودية والكويت  غط األمريكيض، مثلما كان الاليوم 

وذلك بعدم قبول التصاحل مع  ،عام تسعني وتسعمائة وألف ل الثان من أغسطس

جملاهد م القائد االعراق واإلبقاء على الوضع املتوتر بينهم ، خاصة ، بعد أن قا

، حيث وبسبب الضغط ومصافحة حاكم الكويت  كامبعانقة ملك السعودية آنذ

أن األمريكي مت افتعال ردود أفعال مجاهريية رافضة للمصاحلة ، وال يفوتنا هنا 
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واليت  معه دة سالمهاعم اإليراني وتوقيع منذكر حماوالت العراق للتقارب من النظا

بدفع صهيوني واضح ، واليوم يتكرر املشهد يف منع ) حافظ األسد ( امللعون أفشلها 

فئة حيث انشطرت  ودول عربية أخرى بني دول اخلليجالعربي  –ي التوافق العرب

وفئة أخرى إىل جانب قطر مع اإلبقاء على ُعمان يف  باملواالة إىل جانب السعودية

موقف املتفرج ألسباب سنوردها الحقًا ، واملتتبع لألخبار وتطور املوقف بني دول 

 سيالحظ مواقف التعنت الغري مربرة من قبل الشطرين . اخلليج

اليت أبرمها ) ترامب ( إال واحدة من خمطط استنزاف  والطائرات صفقات السالحوما 

لى موارد الفائض النقدي يف منطقة اخلليج والسري قدمًا باجتاه السيطرة الكاملة ع

، إذًا ، ما هو املطلوب للتصدي هلذه املخططات مع حالة االستسالم املنطقة برمتها 

للجواب على هذا التساؤل ، البد لنا أن الكامل حلكام املنطقة لإلرادة األمريكية ؟ ، 

نصل إىل درجة اليقني أن هذه الشاكلة من احلكام ال ُيرجى منها خريًا أو موقفًا 

بلغنا حد  ف بوجه املخططات االستعمارية للمثلث اخلبيث ، فهلعربيًا خالصًا يق

عند بلوغنا حد اليقني ، فإنه لن يبقى أمامنا كجماهري عربية غري اليقني أم بعد ؟ ، 

العربية  التحرك لتقرير املصري وانتزاع السلطات من قبضة من فرطوا مبصاحل األّمة
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ساب املستعمر األمريكي اهلادف إىل اهليمنة الصهيونية عربيًا وثروات بلدانهم حل

 ال تبقي عربيًا وال تذر .وإقليميًا وتدمري األّمة باآللة الصفوية اليت 

نكون موقنني بني املاضي واحلاضر نستطيع اشتقاق رؤية املستقبل ، بعد أن بالربط 

لى مراحل بأن األمة العربية مستهدفة بكاملها ، وأن هذا االستهداف يقوم ع

وبشكل أسرع من اخلطة اخلمسينية الصفوية الصادرة عن مركز الدراسات 

ط إيرانية خترج من االسرتاتيجية يف قم واليت فيها نصٌّ يقول ) أن آخر قطرة نف

مهمات اآلن ،  أربعةوضوعنا هذا ، فإننا نقف أمام وعندما نطرح محضرموت ( ، 

 وهي :

 لعراق .فلسطني واحترير  .1

التواجد الصفوي يف كل بالد العرب ، وخاصة يف ليبيا واليمن وسوريا إنهاء  .2

 والبحرين والكويت وُعمان . وتونس نان ومصروالعراق ولب

 الوفاق العربي اخلليجي البيين .حفظ  .3

باقي الدول العربية من خمططات استعمارية أمريكية صهيونية حتصني  .4

 مستقبلية .صفوية 
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على  ) عودة إىل حاهلا املتفرج اآلن ( فنذكر ُعمان ( أعاله ، 4خيص الفقرة ) وفيما 

ضرورة مراجعة حساباتها والتعامل مع ) إيران ( كضلع من أضالع املثلث اخلبيث 

الطائفية تعترب من  الذي يكمله الضلع الصهيوني والضلع األمريكي ، وإن ورقة

والذي األوراق اجلاهزة بيد أمريكا وإيران للعبها يف ُعمان مع انتشار الفكر األباضي 

 ال خيلو من الشبهة الطائفية .

مع  األردن حيث يقف التهديد عند أبوابها الشرقية من جهة وإقحامها باقتتالويف 

السلطة الفلسطينية حول احلدود اجلغرافية والتوطني الفلسطيين ، وغريها من 

 املشاكل التأرخيية العالقة .

املغرب العربي ، فإن موضوع الصحراء الغربية قائمة وخري ورقة يلعبها ويف 

عربي بني دول املنطقة  -األمريكان مع دعم صفوي يف إحداث صراع واقتتال عربي 

املغرب واجلزائر وموريتانيا ، ناهيك عن احتماالت املتمثلة على وجه التحديد بني 

 .وي إشعال الفتنة يف الشارع الصحرا
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من جهة  جهة السودان ، فإنه مشغول مبشاكله الداخلية وجنوبه املنفصلومن 

وال عجب إن أمتمت  وحماوالت انفصال دارفور من جهة أخرى كمتممة للتشطري ،

ربي بني السودان والصومال ن األفريقي العأمريكا فعلها بإشعال اقتتال يف منطقة القر

رهم هنا وجيبوتي وُجزر الُقمر ودعم ) اإلسالميني ( هناك واليت تشري الشواهد تكاث

يف القرن األفريقي ، وعمومًا ، فإن هذه الدول قد ال وهناك من اجملموعة العربية 

مة دًا كبريًا بسبب أوضاع هذه البالد االقتصادية املتأزتأخذ من أمريكا و) إيران ( جه

وتراجع القرار السياسي السيادي فيها ، وبذلك تكون أمريكا وبدعم صفوي قد أتت 

ا والسيطرة على كامل على كامل األّمة العربية يف سلب كامل إرادتها ومقدراته

 اقتصادياتها .

، حنن حباجة إىل استنهاض اجلماهري العربية للوقوف بوجه هذه املخططات اليوم 

 متارسها التخريبية االستعمارية ، وإنقاذ اجلماهري من حماوالت التدجني اليت

السلطات احلاكمة يف البالد العربية قاطبة ، البد من قيادة ثورة عربية كربى ليست 

يت زورًا بـ ) الربيع العربي ( حيث انكشفت اإلرادات اليت وجهتها ك اليت ُسملكت
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ا إال دلياًل واقعيًا على والغايات املراد منها وما خمرجاتها يف الدول اليت قامت فيه

 .حيثياتها من حيث اعتبارها واحدة من اخلطط اليت استهدفت األّمة وشبابها 

لثوري الذي يقوم عليه وبه حزب هذا املقام البد لنا أن نذكر الدور القومي اويف 

 لعربية وسعيهالبعث العربي االشرتاكي يف الدفاع عن حرمات ومصاحل األّمة ا

لضمان العيش الكريم جلماهرينا العربية من خالل تصديه لكل أشكال  النضالي

عبنا العربي وتطلعاته يف لبالد العربية وكرامة ومقدرات شاالستعمار وحفظ ثروات ا

 الشرتاكية .الوحدة واحلرية وا

لى مستويات التمسك بأهداف وثورية حزب البعث العربي االشرتاكي وحتقيق أعإن 

كفيل حبماية سيادة وأمن بالدنا العربية وإحباط اجلماهريي تكاتف الوااللتفاف 

املخططات االستعمارية العدوانية اليت تستهدف وجود األّمة وعروبة مجاهرينا 

 العظيمة .

هذا ، فإنه من الواجب أن ينشط اإلعالم الثوري املقاوم يف كل مكان من وطننا وعلى 

قوف ا ثوريًا للوة مجاهرينا العربية واستنهاضهالعربي الكبري يف توعية وتعبئ
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، أمريكا والكيان الصفوي والكيان ث اخلبيث املثل ضلعألبوجه التهديد االستعماري 

 الصهيوني .

 هدشهل بلغت ، الّلهم فاالّلهم 

 

  الكّتابدليل 

 جومرد حقي إمساعيلالكاتب صفحة 

 البعث العظيمفرسان 
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