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 االمرباطورية الفارسية يف صراعات احلاضر ( ةخط حيا) دور 

 صالح املختار 
 

 خريةوع القومي الفارسي يف السنوات األكثر من مرة عن خط احلياة للمشر أكتبت 
ن اخلط الرابط بني طهران وبريوت واملار ببغداد ودمشق هو حبل أكدت فيها أ ،

سرائيل الشرقية السيطرة إذا مل تضمن إشروع االمرباطوري الفارسي والذي املرحم 
و انقطع ميوت الوليد القومي الفارسي وهو يف الرحم ولن تؤسس االمرباطورية أعليه 

العرب بدم  سرائيل الشرقيةإميد نغول نه أفارسية على االطالق ، والسبب هو ال
ىل زوال نغول الفرس يف إط يؤدي نشاء وضمان هذا اخلإاحلياة وغذاءها فعدم 
 يف العراق وسوريا ولبنان .  الوطن العريب خصوصا  

الفرس بكل متطلبات مداد نغول إساسية هي احملافظة على طرق اخلط األ وظيفة
ت السكانية اليت نفذهتا وتنفذها قطار العربية واحملافظة على التغيريامواصلة غزو األ
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امل وكامل ، يف العراق وسوريا ولبنان من خالل مريكي شأسرائيل الشرقية ، بدعم إ
ية عوائق تقطع املدد أ والطرق بني بريوت وطهران وبدون ضمان وصل املدن والقرى

 يرايناإل
 ورد ما يلي : )  2017-5-24 يف تقرير نشرته شبكة لبنان ديبيت اللبنانية يوم . 

 اساراتييي لقواعد " تعربِر عن تغيري إعالن الرياض املواجهة اليت ميضي هبا أركان "
النزاع يف الشرق األوسط ، اهلدف هو قطع أواصر النفوذ اإليراين ، إيران تشعر بأهنا 

،  " على مستوى نفوذها اإلقليمي ،... وهلذه الغاية معركة حياة أو موت ختوض "
 تتِم اليوم عمليات السيطرة على احلدود السورية مع كل من العراق ولبنان واألردن

.... وهلذا  وح من طهران إىل بغداد سينقطع عند احلدود مع سوريافاخلط املفت، 
 . ( خيوض حلفاؤها يف اليمن والعراق وسوريا ولبنان معركة حياة أو موت أيضا  

بعد انسحاب  سرائيل الشرقية منذ غزو العراق وخصوصا  إن ما تقوم به أ ليس سرا   
وطهران ومير عرب هو تأسيس خط رابط بني بريوت  2011مريكية يف عام القوات األ

 قيس اخلزعلي مؤخرا   مساهأدد لنغول الفرس يف هذا اخلط ، و بغداد ودمشق لتأمني امل
( بينما  اهلالل الشيعي هللا ) ردين عبدمساه امللك األأ( وقبله  البدر الشيعي )ـ ب
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سرائيل الشرقية إن أن الواقع يثبت ( أل البدر الفارسي طلقت عليه وقتها تسمية )أ
  . قطار العربيةداف قومية فارسية وهي استعمار األهأدمة تستخدم الطائفية خل

والذي يعد تشكيله سرائيل الشرقية توفري خيارات مرنة هلذا اخلط إن حتاول واآل
قامة االمرباطورية الفارسية فما مل تنشأه وحتافظ عليه فلن تقوم الشرط املسبق إل
عن وطنها  تذهب بعيدا  مداد اجليوش عندما إنه مثل خط أل بدا  أامرباطورية فارسية 
مداداهتا جليشها لضمان عدم خسارة إيصال من إلآىل طريق إفتحتاج احلكومة 

حول املناطق اليت  2011احلرب ، وهلذا تركز الصراع يف سوريا والعراق منذ عام 
بادات مجاعية وهتيريات إا اخلط املصريي وجرت عمليات ن هذتشكل جزء م

 تعد منطقة دخول اطق هذا اخلط مثل دياىل اليتقسرية عرقية وطائفية للعرب يف من
سرائيل الشرقية فقامت بتهيري العرب ووطنت فيها غرباء من إالعراق من قبل 

ىل بغداد فضربت حميطها السكاين العريب إخارج العراق ومن داخله ، وتقدمت 
صل السكاين ملدينة بغداد ه حتت غطاء حماربة داعش وغريت األوهيرت ساكني

وغريها وفصلت منطقة النخيب نبار فضربت الفلوجة وتقدمت حنو األ وضواحيها
نبار وربطتها بكربالء وهي حماذية للسعودية كي تصبح منطقة حتشيد عسكري عن األ
  . ضخم
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الدين وهيرت الكثري  وكانت طهران بعد ضرب دياىل تقدمت حنو حمافظة صالح
 خرا  آ السورية لتوفر خيارا  ىل تلعفر القريبة من احلدود إجل الوصول من سكاهنا أل

مساك بتلعفر وهي ىل مشال العراق واإلإ ىل دياىل صعودا  إخلط احلياة ميتد من طهران 
طراف عراقية أن بني احلشد الشعويب وتركيا و العملية اليت جيري صراع حوهلا اآل

  .هنا منطقة تركمانية عربيةتعارض السيطرة على تلعفر أل
ول وهو بقاء اخليار األإقية تليأ للخيار الثاين مع سرائيل الشر إلسبب الذي جيعل وا

نبار ورغم كل التغيريات اخلطرية لسكاهنا مازالت ن األأنبار هو خط احلياة عرب األ
يها مريكا وضعت عينأن أىل إضافة إل بذور هتديد خط احلياة الفارسي عربية وحتم

تغلغل االيراين ، هلذا وهو ما يعيق ال خرى فيها مبكرا  على موارد الغاز واملعادن األ
يرانية إردنية هو حماولة األ -السورية  -ن على احلدود العراقية ن القتال اجلاري اآلإف

بني طهران  مهها تأمني اخلط الواصلأكمال متطلبات خط احلياة ، و إلضمان 
 . و عرب طهران ودياىل وتلعفر دمشق بريوتأنبار ودمشق وبريوت عرب بغداد واأل

نه معارك أتلعفر ومشال العراق وسوريا على  ن يفة تنظر للقتال اآلسرائيل الشرقيإو 
وحتشد   -شبكة لبنان ديبيت  كما اعارفت  –مصريية هلا وملشروعها االمرباطوري 

ن قطع خط احلياة إال فإطق واحتالهلا يف العراق وسوريا و مكانياهتا لكسب مناإكافة 
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لشرقية يف سوريا والعراق سرائيل اإنصار هذا يعين اخلنق احلاسم والكامل أل
ة كل ما قدمته يراين عموما وخسار غوهلا يف لبنان وتدمري النفوذ اإلوالتحييم الكبري لن

جل متهيد الطريق الرئيس للسيطرة على منطقة قاعدة طهران من تضحيات أل
االنطالق ملشروعها االمرباطوري يف الوطن العريب والعامل كله وهي تشمل العراق 

  . نوسوريا ولبنا
مريكي واضح دون شك رغم كل اللغو االعالمي الفارغ ويقوم على املوقف األ
 ركيزتني : 
ىل زيادة إراء تغيريات سكانية جوهرية تؤدي جإاهناء عروبة العراق ب: وىل الركيزة األ

ة يف خط احلياة ، وهو ما جيري نقاص العرب يف املناطق الواقعإالعناصر غري العربية و 
هنا تزيد أيراين وتشيعه بل كا داعمة بال غموض للمخطط اإلمريأن ونرى فيه اآل

كراد سوريا بتسليحهم وتدريبهم وتوفري فرص اكتساب خربات أعليه بدعم انفصال 
م للقتال ضد ، عرب توكيله عسكرية ، ستستخدم حتما يف حتقيق االنفصال الحقا  

مريكي يف ويأيت هذا املوقف األ، تركي يف طردها !  ي دورأداعش يف سوريا ورفض 
على  قطار العربيةعداد لتقسيم األساراتييي معروف وهو اإلا طار هدف سوبرإ
  . سس عنصرية وطائفيةأ
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وبالذات  2014مريكا العسكري واملخابرايت للحشد الشعويب منذ عام أولعل دعم 
ن بوضوح ، خري يف املوصل ، وهو ما نراه اآل يف معارك مشال العراق احلالية خصوصا  

قطار العربية ومنح قدمية وثابتة وهي تغيري هوية األ مريكيةأود خطة تأكيد على وج
اجلنسيات السورية والعراقية واللبنانية لغري العرب وتوطينهم يف الدول العربية الثالثة 

. 
يراين فس الوقت الذي تدعم فيه السعي اإلمريكا وبنأن أفهي  : ما الركيزة الثانيةأ

سرائيل الشرقية يف نطاق حتدده إبقاء إربية تتمسك بقطار العلتغيري اهلوية العربية لأل
هي وليس طهران ، ويتضمن هذا منعها من جتاوز حدود معينة يف التوسع 

ساسية للمخطط تدعم توسعها ، بصفتها الرافعة األاالستعماري ، لكنها 
هداف أهم أجل حتقيق مد على تغيري اهلوية العربية ، ألمريكي املعتأالصهيو 

سرائيل الشرقية إذه املرحلة ، بعدها وعندما تكمل مريكية يف هالصهيونية األ
للتوسع  مريكا نطاق توسعها ليكون خادما  أات السكانية املطلوبة سوف حتدد التغيري 

  . مريكي وليس العكساالستعماري األ
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حىت  هلا سرائيل الشرقية داعما  إمريكي من الثانية تفسر مل يبدو املوقف األ والركيزة
طلقت تصرحيات مناهضة هلا لكنها يف أو  ة ترامب اليت هددهتا كثريا  دار إيف ظل 

 ن .ة فعلية لتنفيذ هتديداهتا حىت اآلالواقع مل تتحرك خطوة واحد
هنا مل تنفذ بينما أمريكية رغم سالمي فمازال يصدق الوعود األما التحالف العريب اإلأ
يف حميط بغداد ويف يف مناطق مشال العراق وغربه و  سرائيل الشرقية حتقق تقدما  إ

السعودية ، فما مل  من دول اخلليج العريب خصوصا  أسوريا وهي حتوالت خطرية على 
باالعتماد على  مريكيا  أين املدعوم يراوات عملية لكبح مجاح االندفاع اإلتنفذ خط
 . ن الغد مظلم بالنسبة لدول اخلليج العريب واجلزيرة العربيةإالنفس ف

  
Almukhtar44@gmail.com 
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