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 الصلة الفريدة بني العراق وفلسطني

 الرفيق صالح املختار 
 
بعد غزو العراق برزت ظاهرة تنتمي لطبيعة نغول االحتالل وهي التربؤ من فلسطني  

صوات أ مر وقد ارتفعتفكيف نفهم األ، عن نغولته  وقام بعضهم بزيارهتا تعبريا  
سرائيل إن بعضهم وصل حد امتداح أخرين تتربأ من فلسطني بل آعراقيني وعرب 

 الغربية وشتم شعبنا الفلسطيين واهتامه بشىت التهم احلقرية ؟
ن من فعل ذلك من احلثاالت ونفايات وقبل كل شيء أل وال  أاحلمد هللا  .1

 . العرب
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لشتم  لكذبة دافعا  ن فلسطني هي سبب كوارثنا وجيعل من هذه اأ من يقول .2
بعد أكري خنازير احلظائر فهو ال ينظر فلسطني وشعبنا فيها ميارس طريقة تف

صول ا هو الفضاء التارخيي ويتجاهل األن خارجهأمن حظريته هذه وال يرى 
يرانية سابقة إ -البشرية واحلضارية مثلما يتجاهل وجود خطط صهيوغربية 

 . وغريها و عريب الحتالل فلسطنيأصرف فلسطيين ي تأل
لعراقية الفلسطينية وخصوصيتها مثة حقيقتان حتددان عضوية الصلة ا .3

ربطت بالديانة اليهودية هم فرس  ن من وضع كتبأ ، وال  أصيلة ومها : األ
ل الصلة العراقية صأن أ،  والثانيةسر البابلي ، و يهود األأ أو يهود فارس أ

نبياء الثالثة موسى ألب اجليين لبراهيم اخلليل العراقي األإنية هو الفلسطي
الكتب اليهودية مثل التوراة مل يكتبها ،  وعيسى وحممد فكيف نفهم ذلك ؟

و نظرياهتم من موسى بل رجال الدين اليهود الذين عاشوا يف فارس فنقل
 ( سر البابلي ) وليس السيب البابليثناء األأ أو من بابل أالرتاث الفارسي ، 

هنا استنساخ  أقصص الواردة فيها جيد ، ومن يقرأ التوراة وغريها ويدقق يف ال
 خرا  آ ساسيا  أ كامل من الرتاث العراقي بينما الرتاث الفارسي يشكل عنصرا  

  . يف صياغة مفاهيم سائدة يف اليهودية احلالية
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 -سرائيل الشرقية إ –دراسة للصلة احلالية بني فارس ي أن إف، من هنا 
لفكرية صول األال بتذكر اإيل الغربية ال ميكن فهمها بصواب سرائإو 

براهيم اخلليل نبياء الثالثة إلما انتساب األأ، دية الفارسية للكتب اليهو 
ن العراق إصلية ومن مث فصل هؤالء ونبع تربيتهم األأفهي جتعل العراق 

سرتاتيجية املرتتبة على بفلسطني ناهيك عن الصلة اال وتارخييا   مرتبط جينيا  
رد هبا العراق من بني كافة الصالت اجلينية والتارخيية وهي ظاهرة ينف

من  داخليا   قطار العربية مما جيعل مصري فلسطني وحالتها شأنا عراقيا  األ
 صول الفكر والرتاث واالحندار البشري . أالنواحي التارخيية و 

احلايل بوجود  الصهيوين البد من تذكر حقيقة تنسف االدعاء ، يضا  أوهنا 
تت بعد أيهودية ديانة ن العرب أل صال  أن اليهود أقومية يهودية وهي 

وليست  ةني ، واليهودية هبذا املعىن ديانالف السنآالوجود القومي العريب ب
والد أ ن اليهود )أننا نقول بأأت وترسخت على عرب بدليل طر  هوية قومية

 .ثبتت ذلكأفيها واخلريطة اجلينية املعاصرة ( وهي حقيقة الشك  عمنا
رب يتالعبون بالتسميات الغن علماء الصهاينة و أوهذه احلقائق تكشف 

نساب دعما للقصة الصهيونية مثل تلفيق جل تزوير التاريخ واألاجلينية أل
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الشمال  صلاأل واستخدام تعابري جغرافية بدل مصطلحات اهلوية مثل )
خفاء إوهي تعابري زائفة قصد ، (...اخل  صل اليهودياأل ( و) فريقيأ

فريقيا أن مشال أيثبت ب ىل اخللف يف الزمنإن الرجوع صول احلقيقية ألاأل
رب ن العأكدت بأن اخلريطة اجلينية صول ألا وغريها عربية األوربأكثر أو 

وربا وانتشروا فيها أىل إلف عام أربعني أهاجروا من وادي الرافدين قبل 
مقابر  –ثرية ربا وهي حقائق تثبتها اللقيات األو أىل مشال إووصلوا 

صول اجلينية ن األأكدت بأنية اليت ضافة للخريطة اجليإ - اسكندنافيا مثال  
ا احلاليني حىت مشال وربأ% من رجال 85تشكل نسبة تزيد على العربية 

بقار واملاعز جلبها العرب اليها من وربا كاألأن حيوانات أوسطها ، بل 
  . وادي الرافدين

للعراق فقط كما هو حال بقية  شقيقا   بناء عليه فان فلسطني ليست قطرا  
طني تنفرد وتتميز عن عالقة كل ن عالقة العراق بفلسة ألقطار العربياأل
وطين من المن األ أمن فلسطني جزء ال يتجز أن أقطار العربية بفلسطني باأل

  . من القومي العريبالعراقي وليس فقط جزء من األ
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 الف عام كان دائما  آراق ومنذ عشرة ن العأانظروا للتاريخ فقط سرتون 
ومل يكن دولة ساكنة ضمن قليمي ، ريب واإليف حميطه القومي الع توسعيا  

فرض مواصلة توفري من الوطين العراقي تن وظيفة محاية األحدودها أل
الفارسية من  من واالستقرار ومنع القبائل الرببرية خصوصا  وتأمني بيئة األ

الشرق والرومانية من الغرب من هتديد الوجود القومي العريب برمته ، 
مربيالية باملفهوم إي أرباطورياهتا كانت تتوسع ، فاحلضارات العراقية وام

عراق ساسية حلضارة الالقتصادي ، وكانت الديناميكية األاللغوي وليس ا
العريب  من القوميهم حصون األأحدى إهي التحرك اخلارجي وفلسطني 

  . سالموهذه القيمة ظهرت قبل اإل
وج نبوخذنصر مرتني وتنه حرر فلسطني ألعراق ب: ملاذا متيز النبدأ بالبابليني 

ني الثالث وملاذا كان حمرر فلسط، ىل بابل ؟ إسرى أحتريره جبلب اليهود 
نه حامل أن العراق انفرد مبيزة اجلواب أل، يويب ؟ العراقي صالح الدين األ

وهو بناء دولة وكفى ، فهو  رساالت توسعية وليس دولة واجب منفرد فقط
يات العلوم سس ونو أنسانية معروفة وهو واضع إول حضارة أمؤسس 

ومن العراق احندرت كافة  ومل حيتكرها داخله ، احلديثة وهو ناشرها عامليا  
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هبذا املعىن العراق  ور ،أن ابراهيم اخلليل عراقي من الديانات التوحيدية أل
يتحمل مهمة فريدة  نهألرساالت احلضارية والدينية ومبا قطر رسايل ينشر ا

الف السنني آوقبل  القومي العريب مبكرا  طاره إنه اكتشف إوخطرة وصعبة ف
طار إالم بدور الفرن الصاهر للعرب يف سبقيام اإل سالم وعززه بعدهقبل اإل

هلا هوية قومية عربية ولكنها كانت متناحرة  ن كانوا قبائلأقومي واضح بعد 
 . 

يراين على صرار الصهيوين والغريب واإلوهنا يكمن التفسري احلقيقي لإل
نه ينهض بقوة ديناميكية توسعه الرسايل إ: فما مل يفكك فتدمري العراق 

  . نساينسس اجملتمع اإلأبناء  وضاع الفاسدة ومعيدا  األ حتما مغريا  
طين العراقي من الو طار هذه النظرة جزء من مقومات األإفلسطني يف 

و أمرباطورية العراقية البابلية و حاكمها على االأفحينما يتمرد ملكها 
اق لرسالة العر  ن العراق يرى ذلك هتديدا  إسالمية فإلو اأشورية اآل
ن التفسري الدقيق لتميز ملشروعه الرسايل ، وهنا يكم حباطا  إنسانية و اإل

منها وهويتها جزء أعريب الوحيد الذي اعترب فلسطني و نه القطر الأالعراق ب
 منه الوطين وهويته ومستقبله . أمن 
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ن أام حسني ، وهذا ما جيب خذ نصر وصالح الدين وصدهذا ما عرفه نبو 
ساس اخلطط ية مصدرها األن كوارثنا احلالأيعرفه كل عريب بناء على حقيقة 

ي تربير لن يغري أن التنازل هلا حتت أمر الذي يثبت الصهيونية القدمية األ
ر الوحيد لنا هو املقاومة بكافة خططها التوسعية على حسابنا ، واخليا بدا  أ
  . ع خيدمنامر واقأشكاهلا حىت فرض أ

: قدم كل التنازالت اليت طلبت انظروا ملا حصل للعراق منذ غزوه وقبله 
قال ال يكفي ،  - مريكا فعال  أوهو واجهة ملن حيكم  -ولكن بوش  منه

وهذا ما اعرتف به  جيب غزو العراق مهما قدمت حكومته من تنازالت ،
ن قرار إبية فسرائيل الغر إن العراق حىت لو اعرتف بأحداث كلها األ ثبتتأو 

مريكية وخلفها ادامت االمربيالية االقتصادية األم بدا  أتدمريه لن يتغري 
ن بقاء العراق هتديد أئدية الصهيونية يف فلسطني تريان االمربيالية العقا

يناميكية ال تتوقف دمباشر وحقيقي ملطاحمهما ومطامعهما . فالعراق حركة 
خرى أجيال أيتجدد وتظهر وعندما خيمد بالقوة سرعان ما يعود ويبعث و 

صرار على ية والقومية . وهنا مكمن وسبب اإلحتمل رسالة العراق احلضار 
تقسيم العراق والغاء هويته العربية حيث مل يكفي الدمار الذي قامت به 
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طراف أفاطلقوا داعش واحلشد و  عاما   14سرائيل الشرقية خالل إمريكا و أ
 سح هويته العربية من خارطة العاملهناء العراق التارخيي وتقسيمه ومخرى إلأ

.  
صول سينبعث تمي وما مل تزال اهلوية وتشوه األالعراق عنقاء انبعاثها ح

امل للعراق بعد التدمري الش كما حصل مرارا    متحديا   منتصرا   ويعود قويا  
مثلة حد األأدة مجاعية وكان هولوكوست التتار باإالذي شهد عدة عمليات 

من رائحة  -بكل ما تعنيه كلمة مقربة  –جورة اليت جعلت بغداد مقربة مه
اجلثث اليت انتشرت فيها ومل تعد صاحلة للسكن وصار دجلة غري صاحل 

الف ومع ذلك بعث شري وانتشر الطاعون ومات مئات اآللالستخدام الب
بدع السومريون أكما   مبدعا   عزيزا   العراق وهنضت بغداد وعاد العراق قويا  

 . حتلن ا  أ ىلإلعباسيون شوريون واوالبابليون واآل
يف الوطن العريب  و دوليا  أ قليميا  إدول عظمى  ال ميكن جناح وبقاء مشاريع .4

اجليوبولتيكا تتحكم هبذه من دون تدمري املشروع النهضوي العراقي ، 
هناك مشروع امرباطوري صهيوين بدأ بغزو فلسطني وحدد  املسألة :



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 9 

سرائيل بني الفرات إيا رضك أوهو )  واضحا   حيويا   الصهاينة له جماال  
  ( . والنيل

رضه تكفي لعدد حمدود أمبوارده الطبيعية فمياهه قليلة و فلسطني قطر فقري 
قليمي وعاملي فكيف حيل التناقض إن البشر بينما املشروع الصهيوين م

بالتوسع ، اجلذري بني ضخامة املشروع الصهيوين وشحة موارد فلسطني ؟ 
رض الزراعية واملياه عرب ذات األفضل مناطق الأقليمي على حساب اإل
  . بدا  أسرائيل التوراتية إعادن الثمينة وبدون ذلك لن تقوم وامل

و أ و مصريا  أ و سوريا  أ مقابل ذلك املشروع القومي العريب سواء كان عراقيا  
ال باالعتماد على موارد العرب الذاتية وليس إ يضا  أخر لن يقوم آي قطر أ

ني املشروعني التناقض احلاد والعدائي ب على موارد قطر واحد ، وهنا نرى
نفس الرقعة  مادامت بدا  أنه ال جمال للتوفيق بينهما أالعريب والصهيوين و 

 .  قليميا  إفية هي منبع قيام الدولة العظمى اجلغرا
سرائيل الشرقية واليت لديها مشروعها القومي إمر ينطبق على وهذا األ

رضها أن ك مقومات قيامه ألالفارسي القدمي املتجدد وهو مشروع ال ميل
رضها أ% من مساحة 15للزراعة هو حبدود  فقرية وما يصلح منها
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% 15ـ رواء نسبة الن مياهها ال تكفي حىت إلهنا تفتقر للمياه ألأخطر واأل
بالتوسع االمربيايل على ، زمة الطبيعية ؟ رض فكيف حتل هذه األمن األ

رض ثراء باملاء واألو كل منطقة الأحساب العراق واالستيالء على بعض 
  . الزراعية واملعادن

من املستحيل فهم ما جرى يف التاريخ بني العرب والفرس واليهود بدون 
اضر وصراعاته شكاالت احلإاجليوبولتيكية وال ميكن فهم وحل فهم احلقائق 

ال بفهم احلقيقة اجليوبولتيكة السابقة ، وهبذا التذكري نرى إاملركبة واملعقدة 
سرائيل الكربى إن قيام أا الكلمات والتضليل وهي تغريه ال حقيقة ساطعة

خضاع نثارها الباقي إقطار العربية و التوراتية مستحيل بدون تدمري األ وأ
اق العر  مرباطورية اليهودية خصوصا  و الدويالت الطائفية والعرقية لإلوه

 مة العربية كلها . األ ومصر وسوريا كبداية لتدمري
وصراع اهلويات تشكل وتبلور بناء  وواقعا   صال  أ ردنه صراع بقاء ومواإ

؟ ماذا نرى هنا  . ن يف ضوء ذلكب فهم ما يقوله نتنياهو اآلجي  عليه
سرائيل الشرقية إسرائيل الغربية وتوأمها إاحلقيقة املطلقة يف صراعنا مع 

ن اختذ إيديولوجيات حىت و أو أصراع وجود وهوية وليس صراع حدود 
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خفاء الدافع اجليوبولتيكي احملرك لكافة النوازع شكال هذه كربقع إلاأل
 . التوسعية الصهيونية والفارسية

سرائيل الغربية والتنازل إو امتداح أن التخلي عن فلسطني أن من يظن بإ .5
ططات الصهيونية واالمربيالية سرائيل الشرقية سوف ينجيه من خمإل
وقف سوف يزيد من فهذا امل ، مريكية واالمربيالية الفارسية واهم متاما  األ

صرار العدو الثالثي على تصفية املرتاجع بعد استخدامه للتنكيل ببقية إ
 العرب .

القادمة وليس التفريط جيال طيع املقاومة عليه ترك املهمة لألومن ال يست
 . الف السنني ؟آمل ينتظر اليهود أباحلقوق ، 
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