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  مريكية لدول اخلليج العريب ؟ماذا خططت الصهيونية األ

  صالح املختار  
 ( ) الربيع العريبـ كثر مما مضى النتائج الطبيعية والتبعات العملية ملا مسي بأتتوضح  

ن ما جرى منذ وصول مخيين أدلة على أاخلليج العريب احلالية ، وتقدم  زمةأبتفجر 
يف خمطط عام حتكمه  ضويا  للحكم ليس سوى خطوات متعاقبة ومرتابطة ع

طار العربية وتقامسها قمة العربية بتقسيم األهناء األإسرتاتيجية عظمى هدفها النهائي ا
طار خطوة اخلليج العريب احلالية يف هذا اإلزمة أقليم والقوى الكربى ، فبني دول اإل

ن تكملة لعملية تدمري العراق وسوريا ة يف هذا املخطط وهي تبدو منذ اآلساسيأ
سقيت لتتفتح و  زمة مبكرا  بذرت قوى معادية للعرب جراثيم األاليمن وليبيا ، فقد و 

ت كما يبدو هي تفكيك السعودية أاخلطوة التالية واليت بد . نبراعمها اجلهنمية اآل
 اخلليج العريب هنا تشكل الثقل السكاين واالقتصادي والديين العريب الرئيس يفأل
بعد تغيريات سياسية  –سرائيل الشرقية إتقامسها بني هناء عروبتها و إالوطن العريب و و 
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هم أحدى إمريكية ، و أسرتاتيجية اشراف ومصلحة إسرائيل الغربية وبإو  -فيها 
و ما روجه اللبناين كمال صلييب هناء عروبة السعودية همقدمات التمهيد القدمية إل

 اجلييرة مثاله حول ادعاء وجود الكيان اليهودي الذي حتدثت عنه التوراة يفأو 
عدته املوساد ليكون أ ( ظاهريا   كادمييأ العربية وليس يف فلسطني وكان ذلك متهيد )

كملت عملية أن أبية قلب اجلييرة العربية ، فبعد سرائيل الغر إالحتالل  مسوغا  
) اجملتمع ـ احتالل فلسطني وصارت ظاهرة معرتف هبا دوليا حيميها ما يسمى ب

مل تقل أقلب اجلييرة العربية ،  ة الصهيونية علىن حماولة السيطر ( بدأت اآل الدويل
 ؟. ” إين أشم رائحة أجدادي يف خيرب”  وهي تقف يف خليج العقبة غولدا مائري

ىل إحداث التوراة ونقلها من فلسطني أملوساد من تغيري مواقع ن هدف اأنؤكد ب 
ـ لبة بطروحات لنشرها ، هو متهيد للمطاوتيويد كتاب عرب بتلك األ اجلييرة العربية

لك قد حان مثلما حان ن وقت ذأ( يف اجلييرة العربية ، ويبدو  حقوق اليهود )
من االستقرار ىل العراق والتمركي التمهيدي يف مشاله حلني حتقيق نوع إوقت العودة 

 ليه . إيسمح بعودة يهودية 
 واجلييرة العربية هي مكامن الثروة واملياه اليت لن تقام ) ن العراق ومصرأتذكروا 

قطار بني ما جيري يف العراق وبقية األ بدوهنا . هنا نرى الروابط ( ائيل الكربىسر إ
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يف فرتة دين عام بلغ  –ية للمال ن حاجتها املصري أمريكا فهي أما مصلحة أ . العربية
ر جتعلها تتصرف بطريقة التاجر اللص وليس التاج -تريليون دوالر  20كثر من أ

ال لالستيالء الفج على مال كل دول النفط إرة دااملسامل ، وما اختيار ترامب لإل
 كما سنرى .   يضا  أسرائيل الشرقية إق و لغاز يف اخلليج العريب والعراوا

ن مال النفط العريب أنه ردد علنا بأثناء محلته االنتخابية يعرف أومن تابع ترامب 
 قل نصفه ، ومما يوضح دور ترامب هو نظرته التوراتيةو على األأخذه كله أجيب 

ن ترامب إنه تورايت متعصب فختري ألأ  ن بوش الصغري أحداث السياسية فكما لأل
تمحور مهمته يف توفري وت،  من بوش كثر تعصبا  أنه تورايت أل ختري رئيسا  أ  خر هو اآل

ر الداعم فضل من متثيل دو أسرع الطرق وليس مثة طريق أسهل و أمريكا بمال كثري أل
اهتا االستعمارية ، فقد حصل على ة وتطلعسرائيل الشرقيإلدول اخلليج العريب ضد 

عها وسوف يواصل كما نتوقع مليار دوالر من السعودية يف عقود وق 400كثر من أ
غ من قطر ، بتوقيع عقود معها مببال خرى وحتديدا  أطراف أخذ املال من أعملية 

رهاب ، مث ثر كي يرتاجع عن اهتامها بدعم اإلكأبقدر عقوده مع السعودية ورمبا 
سرائيل الشرقية ليحلبها وهي حتت ضغط هتديداته هلا وعملياته احملدودة تفت إلسيل
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ضدها يف سوريا ويرتاجع عن هتديداته هلا يف العراق وسوريا ويكتفي بتغيري سياسي 
  . فيها

مريكا عن مواصلة التصعيد أو للدقة من يتحكم بأهل سيكف ترامب ، ولكن 
ن املطلوب ليس فقط احلرب أللن تتوقف طبول ، كال ،  قليمية ؟ إشعال حرب إل

وهنب ثرواهتا قطار العربية كلها كما حصل للعراق وسوريا وليبيا واليمن بل حتطيم األ
يا وقبلها يف العراق حينما ساسي للطوارئ كما حصل يف ليبأاملتبقية كاحتياطي 

موال البنوك العراقية والليبية ، وهذا النهب املتعمد سوف يشمل بنوك أسرقت 
و ذهب أي مال أاخلليج العريب اليت سوف تنظف من وقطر وبقية دول  السعودية

 ومعادن مثينة . 
كثر من أصول مالية وهي أوربية و أمريكية و أموال املودعة يف بنوك ن األأهم واأل

صادر ، وبذلك سوف ثالثة تريليون دوالر والعائدة لدول اخلليج العريب سوف ت  
ليون دوالر من دول اخلليج العريب فقط يف مريكا على ما بني مخسة وستة تريأحتصل 

 مريكي وجتميدلتوفري مرونة عالية لالقتصاد األ حالة نشوب احلرب وهو مبلغ كاف
  . الكثري من ثغراته القاتلة
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موال العرب كلها أعلنها بنفسه ، هي هنب أ، واليت  ذا  إساسية مهمة ترامب األ
كي تأيت  مي تلك الدولضافة لتهدإم بال غطاء حىت لرواتب املوظفني وتركه

 مريكا الكاملة واملباشرة على منابعأعادة البناء بعد سيطرة مريكية إلالشركات األ
مثان هي وليس صاحب عادة االعمار حمددة األالنفط والغاز كلها كضمان مايل إل

متهيد لتوسع اقليمي  ذا  إمامنا أتات للدول صاحبة الغاز والنفط . املال ، رامية الف
عادة حقوق إة ومصر والعراق وسوريا حتت غطاء غريب يف اجلييرة العربيسرائيلي إ

مريكي على منابع النفط أع دولتهم ، واستيالء عملي ورمسي و التطبيع مأاليهود 
ن سايكس أما سبق ومهد له وهو  ساسأعادة تشكيل حدود املنطقة على إوالغاز و 

سرائيل إملوقف من ورمبا يكون ا ، بيكو قد انتهت وجيب رسم خرائط جديدة
سرائيل الشرقية إن أالصهيونية ترى  الشرقية خمتلفا حوله فهناك تيارات خصوصا  

قطار العربية بنشر يف تدمري األ حموريا   هنا تلعب دورا  ن ألبقاءها كما هي اآلإجيب 
شعال إيراين هذا باك تيار يقول لقد انتهى الدور اإلالفنت الطائفية وتغذيتها بينما هن

 ن الوقت قد حان لنهبأو  مهها تفتيت العرب ،أغراضها و أائفية وحتقيق الفنت الط
 ( .  عصري خر )آثرواهتا واستبدال نظامها بنظام 
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ء منه وحان الوقت لتطبيق بقية جياأنه سيناريو طبقت أم أهل هذا سيناريو نظري 
 ن نتأملأجابة علينا قبل اإل،  سرائيل الشرقية ؟إجياء اخلاصة باجلييرة العربية و األ

 : املالحظات التالية بدقة
هنا لن ترسل قوات كبرية للمنطقة أ وتكرارا   علنت مرارا  أن أمريكا سبق أل .1

مريكي  أسهام إن توقع إمنا لعجيها الفعلي هلذا فإو  مهما حصل ليس تعففا  
سناد جوي إوهم جيب جتنبه وكل ما ستقدمه هو كبري بأي حرب قادمة 

طالتها ، هو املطلوب إرب و سناد لن يدوم ، فتوسع احلوحىت هذا اإل
هداف احلقيقية هنا جتسد األيادة كلفتها البشرية واملالية وألمريكيا لي أ

مثلة أوسوريا وليبيا واليمن تقدم لنا  وحالة العراق،  مريكيةلالحتكارات األ
فكلما اقرتبنا من احلل نصدم بالعودة لنقطة بداية  هلذه احلقيقة واضحة

 . احلرب وزيادة تعقدها
اقضات يف زمة بني دول جملس التعاون لوحظت بعض التنندما اندلعت األع .2

ات طلق تصرحيأما وزير خارجيته تيلرسن فقد أتصرحيات ترامب ذاهتا ! 
دارة ن اإلأي خاطئ وهو أىل تكون ر إدى أخمتلفة عن تصرحيات ترامب مما 

مريكا بيع أعلنت أها موقف موحد جتاه ما جيري ! مث مريكية ليس لدياأل
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تالفات جرت مناورات عسكرية معها !!! هذه االخأطائرات حربية لقطر و 
فته ترك مريكية عبارة عن موقف مدروس وظييف التصرحيات واملواقف األ

لسدها ،  مريكاأزمة بييادة التقرب من طراف األأثغرات متعمدة تعيز رغبة 
ات مار ا يف موقفها الداعم للسعودية واإلمريكأوهو مؤشر على عدم جدية 

 . والبحرين
بروسيا  يهالتحقيق حول صالت ترامب ومساعد ليس صدفة فتح .3

خلليج زمة األه صلة ب يضا  أنه أال إن كان يبدو مسألة داخلية إفالتوقيت و 
هم أحد أن ترامب لن يبقى وسيذهب أمري قطر من قول بولعل ما نسب أل

ن إب في سبدارة ألذا غادر اإلإو ، ن بقاء ترامب مؤقت أتوحي ب مؤشرات
ما تبقى العقود وتنفذ دارة البديلة سوف تتنصل من وعوده السياسية بيناإل

 . دراج الرياحأمال موال والوعود واآل، وتذهب األ
سرائيل الشرقية ستكون خمتلة التوازن من إاحلرب بني دول اخلليج العريب و  .4

ن طهران لديها أالقدرة على التجنيد ففي حني  نواح حمددة خصوصا  
 ن السعوديةإيراين فإيراين وغري إي بشري ضخم متمرس يف القتال احتياط

هم أن إالعدد املطلوب للتجنيد ، هلذا ف ىلإومعها دول اخلليج العريب تفتقر 
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، يل الشرقية سرائإوهو اجلنود وليس السالح يف صاحل عناصر احلرب 
واشرتاك مصر يف احلرب ليس مضمونا . فما هو احلل احلافظ لعروبة دول 

ول ما يتطلبه ذلك الوضع املختل من دول اخلليج أ، خلليج العريب ؟ ا
طنية هو احتضان شعب العراق العظيم من خالل مقاومته وقواه الو  العريب

نه موجود وفعال ومنظم يف أو  خصوصا  ، والقومية وعلى رأسها البعث 
منطقة معركة كسر العظم وهي العراق فمن حيسم معركة العراق لصاحله 

الشرقية على االنتقال من سرائيل إجبار إحلرب كلها بسوف يكسب ا
 . ىل الدفاع وتضميد اجلراحإاهلجوم 

سرائيل على حتلية املياه جيعلها رهينة إلن اعتماد دول اخلليج العريب إ .5
ذ يكفي قصف حمطات حتلية املياه كي تنهار القدرة إثناء احلرب أالشرقية 

 . كثريا    طلب مياها  ويت ن اجلو حار جدا  أو  على الصمود خصوصا  
مراكي مصادر الثروة اخلليجية وهي النفط والغاز جممعة يف مناطق حمدودة  .6

 . وسهلة التدمري
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من  مريكا وخمابراهتا تعرف مسبقا  أن أهم املؤشرات اخلطرية هي أحدى إ .7
نه مت بتخطيطها سالموي وكيف وبأي حجم ببساطة ألرهاب اإلدعم اإل

  شرافها .إوبدعمها وتشجيعها و 
ن تنشأ وتتوسع لوال أكان هلا  ن داعش والقاعدة واحلشد الشعويب ماإ

هم أ غفاهلا يشكلإو الضمين وهذه حقيقة بارزة أمريكي املباشر الدعم األ
فالفوضى اهلالكة مل تكن لتحدث ، القاتلة  مثالب فهم ما جيري ونواقصه

  . لوال تلك املنظمات
يكا العكس خبطوات مر أثبت ن تأىل إضوء ما تقدم ميكننا التحذير ، و  يف

هنا خططت للقيام بتوفري البيئة الضرورية أقوال ، من عملية وليس باأل
ىل إهناءها كدول وحتويل ساحل اخلليج إلتدمري دول اخلليج العريب كلها و 

 .منطقة استثمارية عاملية وهو ما قلناه منذ التسعينيات ، وتقسيم السعودية
زمة اخلليجية لى تصعيد األسوف يرتتب ع ن هو التفكري مبان املطلوب اآلإ

نه سوف يفتح سلمية هلا وجتنب العمل العسكري ألوالبحث عن حلول 
 عد وقودها السريع االشتعال . أبواب كوارث قادمة خطط هلا و أ
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 سرائيل الشرقية باحلرب معها فهو عمل خطري جدا  إما دحر خطط أ
قل أا ممكن وعملي و مريكا ، لكن دحرهأسرائيل الغربية و إخيدمها وخيدم 

ذ تكفي املساعدة بدعم قيام إخرى جمربة أتكلفة وخطورة بكثري وبطريقة 
سرائيل الشرقية إ العراق ليقوم بتنظيفه من نغول حكم وطين مستقل يف

هم شروط خنق املطامع الفارسية يف الوطن العريب بغلق الباب أويوفر 
  . ةقطار العربييس الذي تسربت منه وانتشرت يف األالرئ
مباشرة مع  هم بالنسبة للسعودية ودول اخلليج العريب هو جتنيبها حربا  واأل

، وهتدد وحدهتا الوطنية  هائال   سرائيل الشرقية سوف تلحق هبا دمارا  إ
ئيل الشرقية وجتريد سراإسقاط خمططات إالعراق املتحرر هو القادر على 

قطار يف األ كةدواهتا يف نشر الفوضى اهلال أهم أمريكية من الصهيونية األ
هناء السيطرة والتغلغل إن إسرتاتيجية فالعربية . وبناء على هذه احلقيقة اال

جياء أسقاط بقية طاق يف العراق هو الشرط املسبق إليراين الواسع الناإل
ال حبرب شاملة إولن يتحقق ذلك  يراين يف الوطن العريب كلهاملخطط اإل

سرتاتيجية يدعم لف باء االأرف وكل من يع يراين يف العراقضد التغلغل اإل
  . هذا الرأي
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ن طريقة تعامل دول اخلليج العريب مع قضية العراق هي الثغرة إ
نه بدون أحداث ثبتت األأكرب يف فهمها لطريقة االنقاذ و سرتاتيجية األاال

نفار ال أو أصغرية  التعاون مع القوى الوطنية العراقية املنظمة ، وليس كتال  
من حل سيفشل كما حصل خالل السنوات املاضية ، و ي أن إتأثري هلم ، ف

 ن التعاونإوعلى العكس ف ىل الكوارث ،إمث سيتواصل اجتاه كل املنطقة 
ة واملضمون النتيجة والذي سيؤدي قل تكلفمع القوى الوطنية هو احلل األ

 سرتاتيجي لصاحل العرب . اىل انقالب إ
يف  ورمسيا   بية شعبيا  مة العر ية حيبنا قامت على ضرورة تدخل األسرتاتيجاو 

يراين يف جتثاث التغلغل اإلمها من يستطيع االعراق لدعم املقاومة والبعث و 
سرتاتيجية القومية فقد ة احليم بين على تلك االفالعراق وتأييدنا لعاص

مية سالالعراق بتدخل القوات العربية واإلىل إيدناها متأملني امتدادها أ
 . ير العراقجل حتر ألدعم املقاومة العراقية من 
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