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 1 سرائيل الشرقيةاملوقف املطلوب تجاه إ

 صالح املختار 

 

ريرايية مرككية االهييويية ااإ توضحت الكثير من تفاصيل الخطط ال ن ل ا

 تجاه ال 
 
أهم عناصر قوة هذه الخطط الدار امن بين  مة العربية عموما

 إأن ريراي  يي  اإ 
 
ملخطط خطر في هذا اهو ال  سرائيل الشرقية لعبت دارا

ال سرائيل الغربية االذي كان هو الخطر ال إبحي  تجااز في خطورته خطر 

 
 
سرائيل إأن يتى تنهيب خميني ياكما في طيران لسبب رئيس هو  عربيا

ويية هو يمساك بمفتاح فعال يرم منه الغرب االهيالشرقية  يجحت في اإ 

أمركك  هو أن جوهر املخطط الهييو الفتن الطائفية االعرقية ابما شعال إ

مركز رافعة ريراي  في هذا املخطط ايتل إن الدار اإ قطار العربية فتقسيم ال

 .  الرئيسة  التقسيم الطائف  االعرقي
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مرككية طريت مواقف دارة ال لد ترامب اإ أن تسلم الرئيس دايامؤخرا ابعد 

أن  مرككية في تأكيد )إسرائيل الشرقية اتمادت الجيات ال أخرى جدريدة تجاه 

ريراي  ( في العراق اسوركا اعموم الوطن إنهاء الدار اإ أمرككا مقدمة على 

أن دارها رهاب ابأنها تهدر اإ ذلك بتوجيه سلسلة اتهامات ليا ب رب  اتوجالع

 :  خطر من دار داعش ! اهذا تطور ريحتاج لفحص دقيقأفيه 
 
أن  هل يقا

 .سرائيل الشرقية ؟ إأمرككا مقدمة على ضرب 

  -اربا ( أأمرككا اراسيا ا  ن الكبار الداليين )أتقول املعلومات املنشورة ب
 
 اطبعا

اتفقوا  -همية أكرر قليم  الأنها الالعب اإإسرائيل الغربية مع اخفوا اسم 

 إسرائيل الشرقية في الضرب يفوذ على 
 
من سوركا  قطار العربية ايطالقا

أرية ضربة نها تتكرر منذ عقود الكن اق ، اهذه املعلومة ليست جدريدة لاالعر 

بح  في تأكيد هذه املرة الذي ريدفعنا لل ! عقود  ثالثة كرر من ألم تحدث خالل 

إسرائيل فضح دار مركك  على أإجماع أمرككا جادة في ضربها براز شبه أن 

فيل تغيرت ،  ن تضربأأنها ريجب رهاب ا أخطر راع لل الشرقية ااصفيا ك

سرائيل الشرقية قليم  إ معيا الدار اإ قليمية اتغيراللعبة الدالية ااإقواعد 

  ؟
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 ية :لننظر في املاليظات التالك  يجيب بدقة 

سرائيل الشرقية الكن ليس إأظافر قرار بتقليم رجح على ال يعم هناك  .1

لى مريلة ما إ، فقد اصل يظام املاللي  ضربها بشدة كما ريراج البعض

لى إ( يي  بعدها تتحول الفائدة  املنفعة الحدرية يسمى بعلم االقتهاد )

التاركخ  كرر بشاعة فياللي ابعد كل جرائمه التي تعد الخسارة ايظام امل

، فقد كشف يظام املاللي  العرب  الحدري  اصل يقطة املنفعة الحدرية

اراق الية االهييويية هي تغطية هذه ال مبرريأاراقه اكايت الخطة اإ كافة 

عم لقضية فلسطين ظياره بهورة النظام الداإأهدافه الحقيقة ا أي 

 قطار العربية .تدمير ال جل تنفيذه خططل 

 ريراي  في البرريالي اإ في مجرى التوسع االم
 
ذ اكسب يفو  قطار العربية ايتالال

أخرى يتى ريرايية تسساقط قطعة اراء أساليب الخداع اإ كايت شعارات ا 

ن الدرين أملاللي عن هوكته القومية اتأكيد لى يد كشف يظام اإن اصلنا ال 

 ريراي  للعرب اصرياء لتحقيق االختراق املخابرات  اإ ال غطاإكايا  االطائفة ما

 إيسمع ايرى قادة 
 
 سرائيل الشرقية ريتفاخران بشتم العرب ايعلنون رسميا

بيض املتوسط أقطار عربية ااصلوا البحر ال أربعة ن يسيطران على أنهم ال 

فغان اباكستاييين أإريراييين ا قواعد في سوركا االيمن اكوطنون  اسيقيمون 

القوة من اهنود في العراق اسوركا بدل الستة عشر مليون عرب  هجراا ب
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ريرايية افي مقدمتها يزب هللا ليشيات اإ بواسطة املي العراق اسوركا خهوصا

 املحسوب على لبنان .

أا الشادار رارية فارس علنا الم تعد العباءة سقطت ضرارة التخف  ارفعت 

 اإ 
 
ريرايجيت إأبيب بواقعة أى العالم زااج املتعة ريمر بتل أن ر بعد  ريراي  ضراركا

الشرقية  سرائيلأمرككا العراق اسوركا إ ن بسسليم اكهل مشارف ااشنط

 ريراي  . أاباما على دعم املشراع النواي اإ إدارة اتتوكج كل ذلك بموافقة 

مرككا إسرائيل الشرقية ل لتطور ماذا بق  من خدمات تقدميا بعد هذا ا .2

هداف اهو الشرذمة أهم ال أخطر ا أكملت سرائيل الغربية اهي قد اإ 

 لعنهركة لألالطائفية اا
 
اقع يظام املاللي أن بعد  قطار العربية خهوصا

  خارج النطاق املحدد له من قبل قليمأيه قادر على التوسع اإفي اهم 

سرائيل إأظافر ربية ؟ الجواب الطبيعي هو تقليم سرائيل الغإأمرككا ا 

مركك  الهييوي  امازالت لكن دارها لم رينتهي في املخطط ال الشرقية ، 

 هذه الدا 
 
 ا لة رصيدا

 
إسرائيل الغربية بشكل أمرككا ا لكل من  ستراتيجيا

 :برز مالمح الدار الجدريد ليا أأهم ا ، ا  خر مختلفآ

 أ ( أ
 
  نها مرشحة لتكون عضوا

 
قليم  الجدريد : الشرق في النظام اإ  رئيسا

 اسط املوسع .ال 
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 أإبقاءها قوة ردع ااستنزاف كامنة ريجب  ( ب
 
 ا متحركة للعرب خهوصا

قطار العربية من زااكة إسرائيل الغربية تنظران لألا ا مرككأللعراق ف

 ا
 
 ستراتيجية بعيدة املدى تأخذ بنظر االعتبار كل االيتماالت خهوصا

مرككية ال  ةيلإايرپمإل إات جدريدة للمهالح اظيور تهدريدا اضاعتغير ال 

سرائيل الشرقية قوكة إان الهييوي  لذلك ريجب االيتفاظ باللكي

 الحاجة .  الستخداميا ضد العرب عند 

ليها من قبل إيواز العربية ستراتيجي لضم ال اهذا ريذكريا بالسبب اال 

–بولتيكية قاتلة و االستعمار البرريطاي  فهي كايت تعاي  من ثغرات جي

ة ااملوارد رض الزراعيأبرزها شحة املياه اال  -امازالت رغم تخفيفيا 

الزراعية  رضيواز ريوفر ليا النفط ااملياه اال الطبيعية ليذا فضم ال 

، فتهبح قادرة ليج العرب  كرر من العراق ادال الخأإضافة لالقتراب 

ريحّيد العراق ابقية العرب اكحم  قليم  رئيس إعلى لعب دار 

 إ
 
 .    قامتهاإ سرائيل الغربية التي كان مقررا

 اسباب يواز مركبة ال اليذا تعد عملية ضم ال 
 
اهو ما يرى يتائجه  ستراتيجيا

خطر ايقالب أإيداث الشرقية بعد اصول خميني للحكم ب سرائيلإن بنجاح ال 

ليم الرئيس من صراع عرب  قل الهراع اإإقليم  تمثل في تحوكاستراتيجي 

يفسيم أ لى صراعات عربية فارسية اطائفية اعرقية بين العربإصييوي  
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، بهذا املعنى عدة عقود من مخاطر كايت تهددها عفت اسرائيل الغربية لأ

استراتيجية للغرب االهييويية في سرائيل الشرقية كايت اسوف تبقى ذخيرة إف

 ن اايد .آ

قامة يظام غرب  إريراي  ا تغيير النظام السياس ي اإ ق ريتطلب لكن ما سبج( 

قليم  إني اكهبح جزء من تحالف دالي ا الطراز في النهارية ريتخلى عن البرقع الدري

 منضبط .

إسرائيل الشرقية فبعد وركا االعراق هو عبارة عن تحجيم ن في ساما ريجري ال 

ا كما يسميه االعالم الغرب  أ –جل تعبيد خط الحياة أن بدأت تعمل بجدرية ل 

 
 
 ا ممرا

 
  - ستراتيجيا

 
بالعراق اسوركا اهو الشرط  بين طيران ابيرات مرارا

مرككا امعيما تركيا أ، تدخلت راسيا ا مبراطوركة الفارسية قيام اال املسبق ل

 
 
اهذه الخطوة تعد ، إكمال خط الحياة هذا جل منع ل  اايضمت مهر مؤخرا

 إريراي  اإ  يلايرپمإل إاخطط ضربة رئيسة للم
 
نها سوف تحرمه من ل ذا يفذت فعال

ي في ريده التالقوة الرئيسة  ازالو  تواصل تغذريه يغوله العرب االذرين كايوا اما

 قطار العربية . يققت بها كل ايجازاتها داخل ال

إعادة ل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى ا ظافر هنا هو التحجيم بكفتقليم ال 

أمرككا إقليمية تشرف عليها ل الشرقية كجزء منضبط في تركيبة سرائيإتموضع 

ليذا ، صول اجذار يزعة معاداة العرب اغزاهم داركا أدان اجتثاث 
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ريقافيا مؤقتا اليس إأا ظافر ليس سوى تقليل الكوارث  أا تقليم ال فالتحجيم  

 
 
  منعيا

 
 أن لراسيا مهلحة ، ااال  نهائيا

 
  ريضا

 
 في عدم ترك يظام املاللي منفلتا

أمرككا ، فراسيا في النهارية تتهارع مع ثار كتوسع دان يسابات في النتائج االا 

 خيرة باالعتراف بها شرككا ا إقناع ال أجل من 
 
لفيا اهي تستخدم تحا ليس تابعا

 إأمرككا مع طيران لزكادة الضغط على 
 
 امرككا أ، مهلحة  قليميا

 
في  ستراتيجيا

قطار العربية ريراي  في تفكيك الإكمال الدار اإ ن بعد ريراي  تغيرت ال الدار اإ 

أهون من الخضوع مرككا أن الخضوع ل طراف العربية بإقناع الكثير من ال ا 

إسرائيل مرككية تفرض تقييد أصبحت املهلحة ال ة ا سرائيل الشرقيإ 

 إالشرقية ا 
 
 آا  عادة تركيبها سياسيا

 
 . ريدريولوجيا

ى تقاسم سوركا اهو يعني تقسيميا مركك  علأهناك مالمح اتفاق راس ي  .3

خرى اتلك ة تحكم كل منها جية مختلفة عن ال لى مناطق فدرالية متعددإ

مرككا تهر على تضخيم أفهي مقدمات التقسيم اااليفهال الفعليين 

سوركا الدريمقراطية ( اهي ميليشيا كردرية ايفهالية لم تكن  جبهة )

موجودة كقوة عسكركة اال كقوة سياسية رئيسة بل كايت عبارة عن 

مرككا تدعميا ايجحت في أن ات صغيرة تعمل في شمال سوركا اال مجموع

يليفيا في مرككا عن أإلى قوة عسكركة فعالة اتخلت ال مرة تحوكليا ل 

مرككا من لتنظيم مما ريؤكد اجود هدف كبير ل جل هذا اأالنيتو تركيا من 
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كردي كبير في شمال  يشاء كيانإاء دعم سوركا الدريمقراطية ، اهو ار 

قامت عشرة قواعد عسكركة في شمال سوركا فقط لحمارية أسوركا اليذا 

مال قوات سوركا الدريمقراطية اتوفير الفرص ليا لتنفيذ مخطط عزل ش

 سوركا عن دمشق تحت غطاء فدرالية كردرية . 

 أنها مركك  لذا املسعى ال تعارض راسيا بقوة ه اال
 
مع الفدرالية الكردرية  صال

مرككا كيفية أطق النفوذ ليا في سوركا تنسق مع جل تثبيت مناألكنها امن 

ا من أايظام بشار اتركيا سرائيل الشرقية إم مناطق النفوذ بينهما ابين استق

هذا على شكل فدراليات طائفية اعرقية ا ا يبقى منه فتهبح سوركا مقسمة س

سرائيل إ، فن تدعمه راسيا ال  مركك  االذيهو جوهر املخطط الهييوي  اال 

 
 
طراف التي سوف تتقاسم سوركا ليذه الترتيبات طرف من بين ال  الشرقية افقا

كا من تغلغل ما يققته في سور بعض اتهبح ليا مناطق يفوذ تحافظ فيها على 

واب لدخول سوركا ااالسسيالء على بأسد الذي فتح ليا كل ال منذ عيد يافظ 

 رض امناطق فيها باملال . أ

 ( العراق هو خزان ال4
 
  لغام املدمرة التي تنتج تلقائيا

 
من جينات  اطبيعيا

ي كبوة أرة الشعب العراقي على النهوض من اهي قد، العراقيين بالذات 

أمرككا الذي لم تنجح ا ، ا كايت التضحيات غالية اكبيرة امواصلة النضال ميم

لم ريهفيم أ –طالق اميما فعلت لغام على اإ تفريغه من الالن تنجح في 
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ريراي  ليذا فهي تحتاج للدار اإ ، البأس الشدريد ؟  اانهم ذا أن الكركم بآالقر 

فر ظاأأمرككا تقليم تركد  م  يرى ل   لغام اهنااملساعد على السيطرة على خزان ال

لغام العراقي هو التكوكن التاركخي ، اخزان السرائيل الشرقية اليس ضربها إ

 ذي جعليم قوة مقاتلة بالفطرة االاالنفس ي للعراقيين اال
 
بين كل  كرر عنادا

كرر قدرة على تحمل الكوارث امنع تعاظم تأثيراتها على العرب امن ثم ال

أطراف منها عدة يسيجيا النفس ي فالسيطرة على العراق تفرض تعاان 

ضافة لتقسيم العراق بطركقة إإسرائيل الغربية أمرككا ا إسرائيل الشرقية مع 

غير مباشرة عبر يظام املحاصهات الطائفية االعرقية االذي ريؤسس كيايات 

 
 
  مستقلة فعليا

 
، اهذا املوقف كايت مؤطرة برباط فدرالي شكلي  يتى لو اعمليا

ن كان بطرق إقطار العربية ا ى كل المركك  االغرب  االهييوي  رينسحب علال 

 مختلفة .

ظافرها سوف تبقى أإسرائيل الشرقية ايتى لو قلمت أن برز هي الحقيقة ال 

 
 
 ا ايتياطا

 
مر ضد العرب ال  إقليمية يستخدمكرر من قوة دالية ا ل ستراتيجيا

الذي ريفرض على العرب يظرة مختلفة كليا لكيفية التعامل مع هذا الخطر 

 إافي الي التاركخي االح
 
قل أالكنه يتم  ا  طارها ريجب تقبل خيار صعب جدا

رديا البقاء كعرب اهو أإذا إسرائيل الشرقية تملك مهادر قوة تكلفة من ترك 
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 إنهاء الدار اإ أمرككا التي ترفض التهادم مع 
 
اتحهر خطواتها في  ريراي  كليا

 ريسبع . ...ظافر النظام أتقليم 

Almukhtar44@gmail.com  

 31-7-2017 

 

ابدليل 
ّ
 الكت

 الكاتب صالح املختارصفحة 

 عظيمالبع  الفرسان 

mailto:Almukhtar44@gmail.com
mailto:Almukhtar44@gmail.com
https://www.fursanalbaath.com/ktabat-alfrsan
https://www.fursanalbaath.com/slah-almkhtar
https://www.fursanalbaath.com/

