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 اليمني الصهيوين املتجدد ، والتيار الصفوي املتعصب ... وشائج وتاريخ
 الدكتور خضري املرشديالرفيق 

 
املشروع الصهيوين له جذوره التارخيية ، ومراحل نشأته وتطوره ، فنظريًا بدأ هذا 

يًا قد املشروع منذ زمن طويل ميتد اىل هنايات القرن التاسع عشر ، لكن تنفيذه عمل
 :  كيز على ثالثة مراحل من تنفيذ هذا املشروع، وميكن الت  ١٩٤٨بدأ عام 

 
  : املرحلة االوىل

ستخدام ضده أبشع اية ، وطرد شعبها بقوة السالح ، و ل فلسطني العربحتالامرحلة 
أنواع القتل والبطش والتعذيب والتنكيل ، ومت يف هذه املرحلة تقسيم فلسطني 

مة عن مغرهبا ، ومنع أية حماولة لوحدهتا يس الكيان الصهيوين وفصل مشرق األوتأس
 .  وحتررها وهنضتها وتقدمها

 
 
 

http://www.dhiqar.net/Art.php?id=50197
http://www.dhiqar.net/Art.php?id=50197
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  : املرحلة الثانية
يسمى اكتساب الشرعية ، وذلك عندما متكن  مرحلة االعتاف هبذا الكيان أو ما

ضد الدول  هذا الكيان بدعم أمريكي وغريب من كسب معظم املعارك اليت خاضها
ورية ومصر ولبنان ، راضي العربية يف سجزاء كبرية من األأالعربية ، واستطاع ضم 

القومي العريب برمته ، وتستهدف  منستعمارية متقدمة هتدد األاوأصبح قاعدة 
 .  الوجود واهلوية العربية

 
 املرحلة الثالثة : 

مرحلة حتقيق النفوذ واالنتشار والتطبيع واالنسجام وإقامة العالقات السرية والعلنية 
ليس مع املؤسسات الرمسية العربية فحسب ، وإمنا أيضًا مع قطاعات مهمة من 

 .  لفة سياحية وجتارية واقتصادية وأمنية وغريهاالشعب العريب وحتت عناوين خمت
جنزت بعد إزالة القوة اليت تعيق تعد من أخطر املراحل ، كوهنا أ   هذه املرحلة الثالثة 

وتصفية وهتجري   تنفيذ هذا املشروع ، وذلك بالعدوان على العراق واحتالله وتدمريه
دته واجنازاته املادية واملعنوية جتثاث عروبته وإنسانيته وفكره وعقياكوادره الوطنية و 

 . 
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ومشاركة  ؤغريب وإيراين وبتواطيذ أمريكي و هذه املرحلة متت بإرادة صهيونية وتنف
نظمة عربية بعينها مسامهات ) سخية ( يف التحريض على أت عربية حيث سامه

 .  االحتالل واملشاركة فيه ومبستويات خمتلفة
ق اللقاء والتكامل واالنسجام والتوافق بني فعندما متكنوا من العراق األشم حتق

صفوي الذي كان جاهزًا هو املشروع الصهيوين العنصري ، وبني املخطط الفارسي ال
قتناص الفرصة يف التدمري واهليمنة واالحتالل ، ومت ذلك فعاًل من خالل اآلخر ال

كنواة   مريكان والصهاينةللعملية السياسية اليت أنشأها األإدارة وقيادة إيران 
  . ملشروعهم السياسي يف العراق واملنطقة

حتالل فلسطني من قبل الكيان الصهيوين بدعم أمريكي اإن التابط والتالقي بني 
حتالله من قبل أمريكا وإيران الى العراق و ، وبني العدوان ع ودويل وحىت عريب

قة اليت بني وبدعم وحتريض من الكيان الصهيوين ودول أخرى ومنها عربية ، والعال
نه أب الصهاينة وإيران اليت مل تنقطع يومًا ، يعطينا احلق أن نوّصَف هذا املشروع

 .  متيازامشروع صهيوين فارسي صفوي ب
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ولذلك فإن من يقف مع الشعب الفلسطيين ضد االحتالل الصهيوين ، سيجد 
هتا يف يراين للعراق واألحواز ، وضد خمططاللوقوف ضد االحتالل اإل نفسه مضطراً 

 .  سورية ولبنان واليمن والبحرين وهتديداهتا لبقية االقطار العربية
قاومة ( يف أما االدعاء بأن إيران تناضل من أجل فلسطني ، حبجة دعمها ) امل

دعاء نفاق وضاللة ، حيث مل يسجل التاريخ موقفًا إليران افلسطني ولبنان ، فهو 
لعل عصر حتالهلا وحلد اآلن ، و امنذ ضد االحتالل ) اإلسرائيلي ( لفلسطني ، 

وشراكة مع الصهاينة  يرانية تعاونًا وتنسيقاً كثر العصور اإلأاخلميين وما تاله هو من 
يران  إأكرب فضيحة سياسية ، هي فضيحة ) ، فهو الذي قد شهد كما هو معلوم 

سرائيل مبوجبها السالح لنظام اخلميين بإشراف مباشر من إكونتا ( اليت زودت 
رب العراق ض مريكية أثناء إدارة الرئيس االمريكي ) ريغان ( ، هبدفخابرات األامل

هتا إيران وأصرت على استمرارها ملدة مثاين سنوات ، رافضة أأثناء احلرب اليت بد
 .  بذلك كافة القرارات والوساطات واملبادرات العربية والدولية إليقافها

مرة  ١٦حواز العربية اليت مساحتها فهي حتتل األكما أن إيران دولة معتدية تارخيياً ، 
واهتا تشكل أكرب من مساحة فلسطني ، وشعبها يتجاوز العشرة مليون نسمة ، وثر 
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يراين ، وحتتل اجلزر العربية الثالث وترفض حىت التحكيم مصدر غىن لالقتصاد اإل
 !!  . الدويل بشأهنا

عربية مع االدعاء بالنية  حتالل أراض  اوهذه احلالة أن يستوي احلق بني  فكيف
 ؟؟؟ . لتحرير أراض  عربية أخرى

وال خيفى على أحد ، من إن إيران كانت السبب الرئيسي يف شق الصف الوطين 
الفلسطيين ، وإضعاف اإلرادة الوطنية الفلسطينية املوحدة ، ومصادرة حق منظمة 

ها لقوى التحرير كممثل شرعي وحيد لشعب فلسطني ، من خالل دعمها وتبّني
سياسية معينة بالضد من قوى وطنية فلسطينية أخرى ، متامًا كما هو دورها يف 
العراق وسورية واليمن والبحرين ويفي كل مكان ، حينما تساند أحزاب وحركات 
وميليشيات وعصابات إرهابية طائفية فاسدة بالضد من القوى واالحزاب 

  !!! . والشخصيات الوطنية والعروبية
اع وموقفًا جتزئة الصر  ، فمن حياول تنظريًا وإحياءً  تتجزأ مة ، قضية واحدة القضية األ

نه ) إجيايب هناك أهتا وعمالئها ، وتلطيف دورها من دواأعريب جتاه إيران وحلفاءها و ال
يعلم ، يضع نفسه مع دعاة جتزئة  ... وسليب هناك ( ، فإنه من حيث يعلم أو ال

يوين لفلسطني ، ومن أن القضية ختص الصراع العريب ضد االحتالل الصه
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الفلسطينيني دون غريهم ، وهذا هو الذي جنحت فيه ) إسرائيل ( وانفردت من 
خالله بالعرب واحدًا بعد اآلخر حىت باتت األبواب مفتوحة هلا ومشرعة !!! وهو 

 !!! . ذاته املخطط الذي تعمل إيران على حتقيقه
الف يف وجهات احلديث عن وجود خ يطرحه بعض العرب اآلن هو ولعل أخطر ما

يراين يف هذا القطر العريب أو ذاك ... وبعيدًا عن الدوافع اليت النظر حول الدور اإل
فإن ذلك ميثل طموح إيران الذي هتدف الوصول اليه ،  ... تقف وراء هذا الطرح

عن مواجهتها منفردًا  وهو جتزئة املوقف العريب ، وإضعافه لكي يعجز أي قطر عريب
تصف دورها بإجيابية كاذبة وزائفة يف دعم هذا الطرف العريب أو ذاك ، ا، حىت وإن 

ا اليت متثل أذرعها واهلدف احلقيقي من وراء ذلك هو تقوية عمالءها وميليشياهت
 !!! . وأدواهتا يف تنفيذ خمططها يف الفتنة واهليمنة واالحتالل

خواهنم علته إيران من قتل وذبح وهتجري إلف لقد هان على بعض العرب ما، لألسف 
ورفاقهم الوطنيني والعروبيني واملسلمني من أبناء العراق ويفي مقدمتهم مناضلي حزب 

 .  وادر الدولة الوطنية من املدنيني والعسكرينيالبعث العريب االشتاكي ، وك
ر فلسطني ، فإن ذلك يبدأ فإذا كانت إيران تصدق فيما تقول وتدعي حول حتري

حتالهلا لألحواز ، واالنسحاب من العراق وسورية ، والكف عن تدخالهتا يف اإهناء ب
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، وأن تبدأ  الدول العربية ، وحل ميليشياهتا يف العراق ولبنان واليمن والبحرين
صفحة من العالقات الثنائية بينها وبني العرب ، قائمة على أساس االحتام املتبادل 

 .  وعدم التدخل بالشؤون الداخلية واملصاحل املشتكة
يتعدى بدعة التقّية  لكن التاريخ عّلمنا أن عذرها دومًا أقبح من فعلها ، وإن قوهلا ال

 !!! . املشبوهة اليت بنيت عليها دولة والية الفقيه
ويبقى القول الفصل إن حترير فلسطني ، يبدأ بإسقاط املشروع الصهيوين الفارسي 
الصفوي يف العراق ، وبتحريره من قبضة إيران وأدواهتا وعمالئها هؤالء الذين كانت 

ني املقيمني ورميهم على أوىل جرائمهم بعد احتالل العراق هو قتل وطرد الفلسطيني
حزاب السلطة وأزالمها ، ممن يقيمون اآلن أاحلرس الثوري االيراين و شراف إاحلدود ب

العالقات السرية والعلنية مع الكيان الصهيوين ويتبادلون معه الزيارات ، والذي 
بات ميتلك العديد من املواقع والشركات االستثمارية والتجارية والعالقات العامة يف 

  . مشال العراق وجنوبه
مريه من قبل الواليات املتحدة ليحصل لوال احتالل العراق وتدإن ذلك ما كان 

تالله وحتويله منطلقاً لتصدير حايران بكيان الصهيوين ، وهتيئة الفرصة إلمريكية والاأل
رهاب والفساد والفتنة لبقية الدول العربية ... ليؤكد حقيقة التابط بني اليمني اإل
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الفارسي الصفوي الطائفي املتعصب الذي  الصهيوين العنصري املتجدد ، وبني التيار
رادة صهيونية وتنفيذ إريها بم بغداد بعد احتالهلا وتدمظهر بثوب جديد ليحك

 .  أمريكي
منظماته وقواه وشخصياته الوطنية الصادقة  وأيرتب على الشعب العريب بأحزابه  مما

زميته يف كافة مسؤولية توحيد املوقف يف جبهة عربية واحدة ملقاومة هذا املخطط وه
 .  الساحات ومبختلف الوسائل املشروعة


