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 5  املوقف املطلوب تجاه إسرائيل الشرقية

 صالح املختار 

ن ن الصراع اآلأن ال تغيب عن الذاكرة حقيقة أهم احلقائق اليت جيب أمن بني ( 10
عد عقود بل هو صراع بني ثره بأن يزول أعرب والفرس ليس بني دولتني ميكن بني ال

هنا ومية ألخرى منتحلة لوصف القصيلة وهي القومية العربية واألأحدامها إقوميتني 
ثبتت أكما   صلا أهنا مللوم متنافر علمي للقومية ، ألليست قومية باملعىن التارخيي وال

راع بني بشر قتلة وبشر ص يضاا أمن جهة ، وهو  سرائيل الشرقيةاخلريطة اجلينية إل
ن أهم رات واألاخذ الثارب الضحايا يسعون بكافة الطرق ألقأباء و آمقتولني و

رس مسيطرين ن بقاء الفأن من ضافة لسعيهم للثأر متيقنون اآلإحياء من العرب األ
خرى ويستغلون ثرواهتم وبشرهم خلدمة مشروعهم التوسعي أعلى شعوب 

و بعده لتعرض العرب لكوارث جديدة نتيجة أ اليوم وغداا  االستعماري يفضي حتماا 
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هنا ملفقة ، وال الفارسية وطبيعتها الطفيلية ، أل الرتابط العضوي بني وجود القومية
 . يلء على ثرواهتم من جهة ثانيةخرين واالستال بغزو اآلإتعيش وتستمر 

نه جيعل عدوك أخطر هو بل األ مؤقتاا  ظافر ليس فقط حلا التحجيم وتقليم األ( 11
على  صراراا إشد مسية و أليك إفعى دون قتلها فتعود ن جترح األأمثل  شد خطراا أ

ن نتيجة إف هلذا، شروعها التوسعي الكامل وتقييدها و تعطيل مأحباط االنتقام إل
سرائيل إمن الوضع احلايل ، معركتنا مع  كثر ضرراا أعلينا و  كون وباالا التحجيم ست

ن للتمويه واخلداع وراقه وال جمال بعد اآلأن كل الطرفني كشف كل أالشرقية تتميز ب
 . ال بقتلها والتأكد التام من قطع رأسهاإن ال يتوقف أفعى جيب وضرب األ

سرائيل الغربية لن يتخليا إو ن الغرب االستعماري أما جيب التأكيد عليه هو ( 12
ثبتت جتربة ما بعد أنه كما أو  سرتاتيجي الكبري ، خصوصاا عن هذا االحتياطي اال

كثر من أكبرية معادية للعرب حىت العظم و   ن الغرب والصهيونية بوجود قوةأالشاه 
عودا حباجة للتدخل العسكري سرائيل الشرقية مل يإخرى يف العامل هي أي جهة أ

و أية ، كما الشاه ، واء كانت علمانتشجيع النخب الفارسية سذ يكفي إضدهم 
حىت تبدأ عمليات حتشيد الناس قطار العربية ، كما نظام املليل ، على غزو األدينية 

سرائيل الشرقية وما لديها من احتياطيات طائفية وعرقية خارجها ومنهم املرتزقة إيف 
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لتغلغل يف جل اأمن  يراينال اإلجل املأالذين باعوا شرفهم وعروبتهم من  العرب
نرى الرتابط يراين ، هنا إلجل دعم الغزو ارباك خنبه ألإو أالوطن العريب وتفتيته 

يراين القاتل واخلطر الصهيوغريب وتداخل املصاحل العضوي بني اخلطر اإل
 . سرتاتيجية بينهمااال

مواجهة وهو االختيار بني  صعباا  خياراا  ما سبق جيعل القوى العربية تواجه( 13
يراين من جذوره وهو ما صرا على منع اجتثاث اخلطر اإلأذا إالغرب والصهيونية 
ثناء احلرب أقليم احملمرة العريب إبعد دخول القوات العراقية  واجهه العراق رمسياا 

يران ممنوع تقسيمه إل ن )أوربا العراق بأمريكا و أيرانية على العراق عندما هددت اإل
سرائيل الشرقية ، إن العراق مل يكن يريد تقسيم أرغم  ( هنما سيتدخلن ملنعهأو 

ملنع االهنيار الكامل للنظام  فقط وخمابراتياا  تدخل ودعما نظام مخيين عسكرياا  وفعلا 
ا هو السبب الرئيس مام زحف القوات العراقية واملوقف الصهيوغريب هذأيراين اإل

  . صراره على مواصلة احلربإلعناد مخيين و 

مام خيارين : أن العرب كثر خطورة ألأس املشكلة ولكن بصورة ن نواجه نفواآل
فظ على ن ويف املستقبل وحناقطارنا العربية اآلأيراين فتسلم ما اجتثاث اخلطر اإلإف

ما الرتدد واخلوف من رد الفعل الغريب أمان شعبنا ، و أمن و أهويتنا وحياتنا وحريتنا و 
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خلاضعة للستعمار الفارسي من الصهيوين وعدم استخدام رافعة دعم القوميات ا
قطار االهنيارات املتعاقبة يف األ جل االستقلل التام ، وعندها سوف نواجه حتماا أ

والدعم الغريب يراين فيها ىل تقسيمها بفضل التغلغل اإلإ العربية واليت ستجر جراا 
لذلك على العرب اختيار بقاءهم حىت لو اضطروا خلوض صراع ، الصهيوين لطهران 

ن وال يستطيع خوض حروب آلخري مستنزف ان األأو  مع الغرب خصوصاا  حمدود
مرة  : شاملة كما كان حىت غزو العراق ، وهو ما فعلته دول جملس التعاون مرتني

عن طريق نغوهلا  2011م سرائيل الشرقية على غزو البحرين يف عاإوشكت أعندما 
سرتاتيجية اتبنوا علنا  صول الفارسية والعرب البحرينيني اخلونة الذينمن ذوي األ

هنم يعلمون سقاط النظام هو اهلدف ألإيرانية القائمة على اعتبار مجعية الوفاق اإل
ىل إىل ضم البحرين إال إعدت وصممت كي ال تفضي أ  هنا عملية أعلم اليقني 

هللا اليت هدت دول جملس نقذ البحرين فقط هو رعاية أسرائيل الشرقية ، وما إ
مريكا ونفذت عملية تارخيية مباركة وقومية أسر اخلوف من أمن ىل اخلروج إالتعاون 

ية مريكاهنيار البحرين رغم املعارضة األ الطبيعة وهي عملية درع اجلزيرة اليت منعت
 يراين رمسياا صل دعمت املوقف اإلباألمريكا أن الشديدة لعملية درع اجلزيرة أل

جل التمادي يف أدعم من وقدمت هلا ال وعلناا  وشجعت املعارضة البحرينية رمسياا 
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وموقفهم دفاعي  فراد مساكنيأرهاب الدموي ضد الشرطة وهم تصعيد العنف واإل
سرائيل إية حينما حوصرت السعودية من قبل ومرة ثان ، صرف ويؤدون واجب

نشاء إاالنقلب احلوثي ومن العراق بعد الشرقية من ثلثة جهات من اليمن بعد 
يف النخيب وغريها ، ومن شرقها اجلنويب من دول قواعد عسكرية للحرس الثوري 

رهاب مثلما حصل يف خذت تستيقظ ومتارس اإلأليج العريب حيث اخلليا النائمة اخل
الكويت والبحرين والسعودية فلم يبق من خيار حيافظ على الكيان الوطين 

ة ال الرد بشموليإكل دول اخلليج العريب واليمن ول السعودي والوجود القومي هلا
خطر من النجاح أنه لن يكون مريكي مهما كان ألصرار ال يأبه برد الفعل األإو 

السعودية قطار جملس التعاون والسيطرة عليها ، وهنا واجهت أيراين يف تفتيت اإل
سرائيل الشرقية وهلذا طغت غريزة إو موت على يد أمريكا أاخليار بني موت على يد 

 ومعها دول اسلجلس املواجهة الشاملة ، البقاء واختارت السعودية وبتوفيق هللا
مريكا معارضتها أوحاولت  صرفاا  ودفاعياا  مشروعاا  فكانت عملية عاصفة احلزم رداا 

ن ترتاجع ، فما الذي و موت ولأن السعودية ختوض معركة حياة أدركت أولكنها 
يراين من جذوره مرة واحدة هم من تنفيذ خطة اجتثاث اخلطر اإلو بعضأمينع العرب 

 . بد ومهما كان الثمن ؟ىل األإو 
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ومي ما البقاء واالحتفاظ بوجودنا القإمام خياران مصرييان : فأذا حنن إ( 14 
د حد معني يف ي ضغط غريب علينا للتوقف عنوالبشري وما يتطلبه من رفض أل

و االحنناء للضغوط أجل الوجود واهلوية ، أسرائيل الشرقية من إنضالنا املشروع ضد 
خري هو ل الشرقية ، واخليار األسرائيإنية والرتاجع عن خطة تقسيم الغربية والصهيو 

ليه إمر جيب اللجوء أي ضغط دويل أر النهائي للعرب ، هلذا فمقاومة خيار االنتحا
هنا لن تتجاوز تقدمي الدعم السياسي إتردد ، فمهما بلغت هذه الضغوط ف بل

مواجهته  ر ميكنمأوهو  -دون التدخل العسكري الربي  –والسلح لطهران 
،  يراين املصطنعهناء الكيان اإلإاصلة حروب صرار على مو واحتواءه باملزيد من اإل

كثر نه قوة االخرتاق األيراين ألالعراق قد حترر من االستعمار اإل ذا كانإ خصوصاا 
 . حسما

شد حاالت أن يف ليسا كما كانا قبل عقود فهما اآل نالغرب والصهيونية اآل (15
ثبتت ذلك فقد أداخلي وجتربة املقاومة العراقية اجع وعدم االنسجام الالضعف والرت 

قل البقاء يف العراق نصف قرن على األمريكي وهو صلي األملخطط األهزمت ا
ة وجنتث اخلطر يرخيا، فلنستغل هذه املرحلة الت ،كما تعهد بوش الصغري رمسياا 
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شعال شامل ومتزامن إخطة مثان عن طريق دعم قل اخلسائر واألأبد بىل األإيراين اإل
 . لثورات الشعوب املستعمرة من قبل بلد فارس

مريكا أرض ويف املقدمة الشرقية تعاونت مع كل شياطني األ سرائيلإن أوكما ( 16
–قليمية إو أي قوة دولية أوننا مع ن تعاإبادتنا فإجل تدمرينا و أسرائيل الغربية من إو 

سرائيل الشرقية خطوة إهدافنا داخل أجل حتقيق أل -سرائيل الغربية إباستثناء 
قر ضرورة احلصول أهو من  ن مخيين شخصياا أعة وطبيعية والبد منها ، تذكروا مشرو 

دحر العراق يف احلرب اليت شنها جل سرائيل الغربية ألإمريكا و أعلى السلح من 
سرائيل مريكا هي من سلمت العراق إلأن أسقاط النظام الوطين ، وتذكروا بإل

 . سرائيل الغربيةإبالتنسيق التام مع  الشرقية

 القرن يف سرائيل الشرقية خصوصاا إالتجارب التارخيية واحلديثة مع  ثبتتأ( 17 
ال لغة إهنا ال تفهم أي حل سلمي معها مؤقت وفاشل و أن أالعشرين والقرن احلايل ب

القوة والطرق على رأسها حىت يتحطم فتضطر للستسلم وجترع سم اهلزمية كما 
جرب بقوة العراق على جترع أ  عوام لكنه أين الذي بقي يرفض السلم مثانية مخيفعل 

وهام التعايش السلمي مع أريه ، هلذا على العرب التخلي عن السم حسب تعاب
ىل إمن القوة العسكرية  شكاهلا ابتداءا أسلوب القوة بكافة أسرائيل الشرقية واعتماد إ
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ليس أ، صاد واحلصار االقتصادي وة االقتوقبقوة االعلم  القوة املخابراتية مروراا 
 . سرائيل الشرقية معنا ؟إهذا ما فعلته 

وبصدق وليس  يرانية تريد التعايش مع العرب سلمياا إذا برزت قوة إما أ( 18 
ها اثبات حسن نوايإوقبل كل شيء  والا أن على هذه القوة إللخداع وسرقة الوقت ف

ح الشعوب املستعمرة حق تقرير جتاه ضحايا بلدهم وهم العرب باملوافقة على من
التدخل يف الشؤون العربية املصري وتوقيع وثيقة دولية تتعهد فيها تلك القوة بعدم 

راض عربية أطائفة معينة وتعيد ما احتلته من بد حجة التدخل باسم ىل األإوتنهي 
خذته باالبتزاز هو أة ومناطق عراقية ونصف هنر عراقي حواز واجلزر العربيمثل األ

مكانية التخلي إن العرب عندها ميكنهم دراسة إذا فعلت ذلك فإالعرب ، ف شط
 . سرائيل الشرقية وليس التخلي عنهاإسرتاتيجية تقسيم اعن 

 سرائيل الشرقية يف عشرينات القرن املاضي حتت اسم )إنشاء إمت  حينما( 19 
سرتاتيجي االعداد التوأم إتيجي وفقا للخطة الربيطانية كان سرتان دورها االإيران ( فإ

عليه توفري  ، وهذا التوأم قيامها منذ وعد بلفور واليت كان مقرراا  سرائيل الغربية ،إل
نشاءه ، وحتددت الصلة بينهما على وفق إمانات بقاء الكيان الصهيوين عند ض

صلة املطرقة بالسندان فاحلديد احلار يعاد تشكيله بطرقه وهو على السندان وهلذا 
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احلار بدون املطرقة والسندان ، ي شيء من احلديد اخلام أي حداد صنع ال ميكن أل
عرب طرقة هتوي على رؤوس الن واحد تارة مآن يف نشأت لتكو أ  سرائيل الشرقية إو 

سرائيل الغربية إخرى تصبح هي السندان و أرائيل الغربية هي السندان وتارة سإبينما 
 هي املطرقة . 

سرائيليتني الغربية والشرقية باملطرقة والسندان ن تشبيه العلقة بني اإلأن نرى واآل
فضل مراحل أن تعيش أرائيل الغربية سسرائيل الشرقية ما كان إلإفبدون  دقيقا جداا 

 . شعاله لكوارث العرب . انتهت الدراسةإبعد وصول مخيين و  واستقراراا  مناا أحياهتا 
Almukhtar44@gmail.com.  
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