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 (1/2)حنن بني اإلرهاب اإلسرائيلي واإلرهاب اإليراني 

 2017 وينوي 11 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

لم تكن عالقة اليهود والمجوس خافية عن األعين، ليس في الزمن 
الحالي فحسب وإنما كانت عالقتهما ممتدة على مر التاريخ، فقد 
كانت اإلمبراطورية الفارسية ذات يوم مالذ آمنًا لليهود التائهين 

اليهود في الجمهورية اإليرانية بالكثير  في األرض، واليوم يتمتع
من المزايا بما ال تتمتع به أي أمة أخرى مخالفة للفكر المجوسي في 

 طهران وشيراز وقم وغيرها من المدن اإليرانية.

وإن كانت الحقائق بالغة الوضوح، إال أن إيران بعد عصر الثورة 
حاولت أن تخفي كل هذه العالقات بالعديد من الشعارات التي كان 

والتي كان يحملها « الموت إلسرائيل»و« الموت ألمريكا»أبرزها 
الحجاج اإليرانيون في طرقات مكة إلرهاب الحجيج، ولكن كل أوراق 

ة الثمانينيات حينما تبين أن أمريكا كانت التوت انكشفت في بداي
تزود إيران بأسلحة عبر إسرائيل في حربها ضد العراق في فضيحة 

، ومع ذلك مازال «إيران كونترا»أو « إيران غيت»سميت بعد ذلك بـ
 هذا العشق محرمًا أمام السواد األعظم من البشر.

ئيل فهذا عموًما، لسنا هنا معنيين بكشف العالقة بين إيران وإسرا
موضوع قديم وواضح وجليّ، والدالئل كثيرة، وإنما ما يخصنا هنا 
ونحن نتحدث عن اإلرهاب الجزئية المتعلقة باحتضان هذين 
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الكيانين لإلرهاب، بمعنى عالقة هذين الكيانين باإلرهاب الدولي 
 واإلقليمي، فهل هما فعالً لهما عالقة باإلرهاب؟

 اإلرهاب اإلسرائيلي اليهودي

نريد هنا أن نذكر تاريخ إنشاء إسرائيل، وال نريد أن نذكر عدد من ال 
سنة،  60استشهدوا في كل هذا التاريخ الممتد منذ ما يربو على 

فكل هذه الحقائق مذكورة وال تستطيع إسرائيل وال األمم المتحدة 
وال كل من له عين وعقل أن ينكرها، فهي حقائق موثقة وتاريخ 

ن نتحدث عنه هو ذلك الحلم االسطوري الذي واضح، ولكن ما نريد أ
يراود كل اليهود في انبثاق أرض الميعاد ودولة إسرائيل الكبرى 
 من العدم، )من الفرات إلى النيل، مرورًا بالمدينة المنورة( فهو حلم.

من أجل تحقيق هذا الحلم سعت إسرائيل منذ خروجها على الدنيا 
الشعب الفلسطيني  إلى اليوم إلى قتل وتشريد وتحطيم ليس

وحده وإنما ها هي تحاول تحطيم كل الشعوب التي تعيش في 
النطاق الجغرافي لتحقيق حلمها، ليس ذلك فحسب وإنما كل 

إن هذا الحلم باطل، وال يحق لك تنفيذ هذا »شخص يقول لها: 
  «.الحلم على حساب الشعوب

أوديد »ومن أجل تحقيق هذا الحلم الخرافي األسطوري، وضع 
الصحفي والدبلوماسي اإلسرائيلي السابق، المتخصص « نونيي

في مجال البحوث المنصبة على عالقات إسرائيل بالعالم العربي، 
وثيقة أطلق عليها )استراتيجية إلسرائيل في  1982في عام 

« كيفونيم»الثمانينيات( ونشرتها المجلة الفصلية الصهيونية 
، باللغة العبرية، وتم التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية
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ترجمتها إلى اللغة العربية، ونشرت كذلك على اعتبار أن العرب قوم 
 ال يقرؤون، وإن قرأوا فإنهم ال يفهمون.

ونحن هنا سنحاول أن ننقل الى السادة القراء بعضا من تلك 
لعلنا نعرف من هو اإلرهابي في هذا  -بتصرف-الوثيقة المترجمة 

 هاب.العالم وكيف يحتضن اإلر

  ستراتيجية اإلرهاب اإلسرائيليةالفكرة العامة ال

إن هدف تلك االستراتيجية « يينون»قال األب الشرعي للوثيقة 
من « موزايكو»الصهيونية جعل العالم العربي ينهار ويتفكك إلى 

كيانات عرقية ودينية صغيرة، ورسم سيناريوهات لما سوف 
اآلن مرورًا بالربيع العربي حتى  1982يجري في الدول العربية منذ عام 

وما سوف يجري في سوريا اآلن من تفتيت للبالد. واستهل 
إن إسرائيل يتعين عليها، في مستهل »وثيقته بقوله: « يينون»

الثمانينيات، أن تصبح لديها رؤية جديدة لمكانها في العالم، 
ويصف هذه «. وأهدافها ومراميها القومية الداخلية والخارجية

مطلب يتصف بإلحاحية خاصة نظرًا ألن الدولة »بأنها « الرؤية»
)إسرائيل(، والمنطقة )الشرق األوسط( والعالم تمر جميعًا بالعديد 

إن بوسعنا أن نتبين »، ويستطرد قائالً: «من التطورات الجوهرية
منذ اآلن عددًا من المالمح التي تميز العصر الجديد وهي مالمح تنبئ 

 «.ا الراهنةعن ثورة محتومة في حياتن

ما تلك المالمح التي تميز العصر الجديد وتنبئ عن تلك الثورة 
 المحتومة؟

 أوالً: البقاء لألقوى واألشد شراسة واألقل تورعًا
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هنا تشير االستراتيجية الصهيونية إلى انهيار المنظور العقالني 
اإلنساني وزوال ما انبثق عنه من قيم، كاالعتقاد في قداسة الحياة 

  نية وقيمة الفرد اإلنساني.اإلنسا

العالم لم يعد فيه متسع للجميع، وأنه في ظل »ويخلص إلى أن 
انهيار المنظور العقالني اإلنساني وزوال أنسقة القيم التي انبنت 
عليه، فمن المحتم بال مهرب العودة إلى الغابة واالنغماس في 

لذي لن دوامة الصراع الذي ال ينقطع من أجل البقاء، وهو البقاء ا
 «.يكون إال لألقوى واألشد شراسة واألقل تورعًا

 ثانيًا: تفتيت العالم العربي اإلسالمي

وبعد أن أرسى األساس العقالني والمنطقي واألخالقي 
لالستراتيجية التي يطرحها، وفرش الفرشة العقائدية المستمدة 

مغلفًا إياها بكالم عن االشتراكية « النازية»بكل ثبات من 
ية والشمولية المذمومة، ليستدرج تعاطف الغرب بكل والشيوع

إن »أطيافه، ينتقل الكاتب الصهيوني إلى بيت القصيد.. فيقول: 
العالم العربي اإلسالمي ليس المشكلة االستراتيجية الرئيسية 
التي ستواجهنا )في الثمانينيات( حتى وإن ظل يشكل تهديدًا 

، فذلك العالم إلسرائيل نتيجة لقوته العسكرية المتعاظمة
العربي اإلسالمي، بطوائفه، وأقلياته، وشيعه، وانقساماته 
الداخلية، وكلها مفضية إلى تدميره داخليًا، على النحو الذي نشهده 
اليوم في لبنان، واآلن أيضًا في سوريا، عالم ليس قادًرا على حل 

 «.مشكالته األساسية المشتركة التي تفعل فعلها فيه

ال يشكل تهديدًا خطيرًا لدولة إسرائيل على المدى وهو، لذلك، عالم 
الطويل، ولكن باألحرى في المدى القصير الذي يتمتع فيه بقدرة 
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عسكرية مباشرة يقام لها وزن، وفي المدى الطويل، لن يكون ذلك 
العالم قادرًا على البقاء بإطاره الحالي في منطقتنا بغير تطورات 

  مهمة وجادة.

بلدًا يتألف كل  19لعربي اإلسالمي مقسم إلى العالم ا»ويقول إن 
منها من خليط من األقليات والطوائف المختلفة التي تكن العداء 
لبعضها البعض، وهو ما يجعل البنية العرقية االجتماعية لكل بلد 
عربي مسلم قابلة لالنهيار إلى حد الحرب األهلية على النحو الذى 

يفصل في استراتيجية  ، ثم«نشهده في بعض بلدان ذلك العالم
  اإلرهاب الصهيونية تفاصيل تفتيت العالم العربي كالتالي:

 مصر واستعادة سيناء

مصر أكثر تلك البلدان ترنحًا وأخطرها متاعب، فالماليين »يقول: 
من أهلها على شفا الموت جوعًا، ونصف سكانها من العاطلين 

قة من أشد المحتشدين، بال أية مرافق الزمة للعيش، في رقعة ضي
باستثناء الجيش، ال »ويضيف: «. مناطق العالم اكتظاظًا بالسكان

يوجد ولو قطاع واحد يعمل بكفاءة، والبلد كله في حالة إفالس، 
ولوال المعونات األمريكية، وهي من ثمار معاهدة السالم مع 

 «.اسرائيل، النهار اقتصاده

صر، صحراء ويشير الى أنه على رأس قائمة التغيرات المتعلقة بم
سيناء، بعدما فقدت اسرائيل النفط الذي كانت تسرقه من حقول 

تعتبر العودة إلى »سيناء الستخراج الغاز والنفط، ولذلك يقول: 
سيناء بما فيها من موارد حالية وموارد كامنة تنتظر من 

 «.يستخرجها، هدفًا سياسيًا عظيم األهمية بالنسبة إلسرائيل
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مصر قد تراجعت حتى بعد استعادتها ان « أوديد يينون»ويزعم 
سيناء، وانهارت، وهي تواجه حاليًا فتنة طائفية ستصبح أشد حدة 

تمزيق أوصال مصر بتفتيت »بمضي الوقت، ويقول بوضوح أن: 
أراضيها إلى مقاطعات جغرافية منفصلة عن بعضها البعض هو 

  «.هدف اسرائيل السياسي الرئيسي على جبهتها الغربية

 اق وسورياتفتيت العر

فمصر، وفي أعقابها العراق، يجب أن تنحلَّ »أما عن العراق فيقول: 
إلى كيانات أقلية دينية وعرقية على نفس النسق الذي تحقق في 
لبنان، ويجب أن يظل ذلك الهدف الرئيسي على المدى الطويل 

 «.إلسرائيل

يجب ولسوف تنحلَّ إلى عدة كيانات »وينتقل إلى سوريا فيقول: 
ألساس العرقي والطائفي الذي نجح في لبنان، فسوف تصبح على ا

هناك دويلة شيعية علوية، ودويلة سنّية في حلب، ودويلة في 
دمشق، وكلها متعادية فيما بينها، أما الدروز، بمن فيهم دروز 

 «.الجوالن فيجب أن تصبح لهم دويلة في األردن الشمالي

العراق الثري بنفطه »إن  -وهذا قبل الغزو األمريكي-ويقول بوضوح 
سيظل بكل تأكيد على رأس قائمة أهداف إسرائيل، بل إن العمل 
على تفتيته أهم إلسرائيل بكثير من تفتيت سوريا، ألن قوة العراق 
تظل، في المدى الطويل، أكبر خطر يتهدد إسرائيل، ولذلك فإن 
إشعال نيران حرب سورية عراقية أو حرب إيرانية عراقية مطلب 

يؤدي تحقيقه إلى إضعاف العراق وتفككه وقطع الطريق  يمكن أن
عليه قبل أن يتمكن من تنظيم النضال ضد إسرائيل بشكل ذي 

 «.مغزى
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 تفتيت الخليج أيضًا

ويرسم المخطط الصهيوني أيضًا خططًا لتفتيت الجزيرة العربية، 
برمتها مرشحة لنفس المصير بشكل طبيعي للغاية، »ويقول إنها 

فهي على شفا االنهيار نتيجة للضغوط الداخلية والخارجية سواء 
ظلت متمتعة بقوة النفط أو استلَّت تلك القوة من أيدى دولها في 

 «.المدى الطويل

من فيض، فالوثيقة اإلرهابية الصهيونية تتحدث عن وهذا غيض 
لبنان وليبيا والسودان والمغرب العربي مرورًا ببعض الدول 
اإلسالمية مثل تركيا وغيرها، كل هذا من أجل تحقيق حلم لم يكن 
في يوم من األيام حقيقة. وهذا يذكرنا قبل أن نختم حديثنا بما 

شره الجنرال األمريكي ، وهو المقال الذي ن«حدود الدم»يعرف بـ
حول الخريطة « ارمد فورسس»في مجلة « رالف بيترز»المتقاعد 

 بحيث واالثنيات الطوائف أساس على الجديدة للشرق األوسط
 والقوميات الطوائف عن منفصلة قومية أو طائفة كل تعيش
 في العنف ينهي أن شأنه من مستقلة، سياسية دولة في األخرى

 سرائيل أن تعيش في سالم.إل ويسمح المنطقة، هذه

وقبل أن نختم حديثنا هل يحق لنا أن نسأل كيف يمكن إلسرائيل 
تنفيذ كل هذا المخطط؟ أليس بالقتل والتدمير وتشريد الشعوب 
وتجويعهم؟ أليس هذا هو اإلرهاب بعينه؟ إن لم يكن كذلك فماذا 

  يمكن أن نطلق عليه؟

وزير الدفاع « نموشيه يعالو»وكذلك علينا أال ننسى ما قاله 
ليس من المتعة والسياسة »اإلسرائيلي األسبق ذات يوم إذ قال: 

أن تقتل عدوك بيدك، فعندما يقتل عدوك نفسه بيده أو بيد أخيه 
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فإن المتعة أكبر. هذه سياستنا الجديدة؛ أن نشكل مليشيات 
 «.للعدو فيكون القاتل والمقتول من األعداء

رائيل في العالم العربي ترى كم عصابة إرهابية زرعتها إس
اإلسالمي حتى تحقق ذلك الحلم القائم على برك الدماء؟ كم 
عصابة من أبناء جلدتنا يلبسون ثيابنا ويأكلون من خيراتنا 
ويتسمون بأسمائنا ولكنهم يدينون بغير ديننا ويرضعون من 
اللبن اإلسرائيلي الصهيوني يعيشون بيننا ويدمرون أوطاننا 

تدمير بالدنا وأوطاننا؟ واألحداث تشهد على زرعتهم إسرائيل ل
 ذلك.

ولنا لقاء في األسبوع القادم لنتحدث عن توأم إسرائيل، اإلرهاب 
  اإليراني.

 


