
 التحدي الصهيوين           )   ١-٥(املتابع االستراتيجي              مريكيالتحدي اال
 

   مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية                               ٥١ من ١                              ٢٠٠٥- شباط
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !!التغلغل الصهيوين يف العراق
 

 القسم األول
  

  

  

  

  

  

  

  



 التحدي الصهيوين           )   ١-٥(املتابع االستراتيجي              مريكيالتحدي اال
 

   مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية                               ٥١ من ٢                              ٢٠٠٥- شباط
 

  فهرست المواضيع

  
  !!العراق في  إلقامة دولة يهودية جديدةصهيونية أمريكية خطة) ١

   الدور اإلسرائيلي بعد احتالل العراق)٢

   اإلسرائيلي في العراق المحتل التغلغل)٣

   !!إلى أين؟..  في العراقاليهودي ل التغلغ)٤

  حقائق جديدة ومؤشرات خطيرة.. في العراقالصهيوني  التغلغل)٥

   ضفاف الفراتعلى  إسرائيل)٦

 العراق الصهيوني في  التغلغل)٧
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 التحدي الصهيوين           )   ١-٥(املتابع االستراتيجي              مريكيالتحدي اال
 

   مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية                               ٥١ من ٣                              ٢٠٠٥- شباط
 

  اهللا الرحمن الرحيمبسم 

  :مقدمة العدد

اظ على الواليات ، والتي تحاول الحفاالستراتيجية االمريكية على مستوى العالميأتي هذا العدد بعد تناول 

المتحدة كقوة امبراطورية عظمى ووحيدة خالل الخمسين سنة القادمة على االقل،وبعد تناول االستراتيجية 

 ذي االبعاد السياسية واالقتصادية مشروع الشرق االوسط الكبيراالمريكية في المنطقة من خالل 

 ببعديها النفطي والصهيوني من تالل العراقاالسباب االستراتيجية الحواالجتماعية والثقافية، وبعد تناول 

التطرق لقصة وخلفيات خالل المقاالت االستراتيجية للكاتب االستراتيجي الجاد عبد اهللا النفيسي، وبعد 

  .عداءثمن الوالء وخطة الهجوم وضد كل األ:  من خالل الكتب الثالثةاحتالل العراق

كي يشير الى أهم وأخطر تداعيات االحتالل  من المتابع االستراتيجي ل بقسمه األوليأتي هذا العدد الخامس

، وفي اطار مواجهة التحدي الصهيوني في كل التغلغل الصهيوني في العراقاالمريكي للعراق أال وهو 

انحاء العالم، هذا التحدي التي تمت االشارة اليه في العدد االول، وكذلك تظهر هاتين الكلمتين في الجهة 

  .بع االستراتيجي للتذكير وباستمرار بأهمية هذا التحدي االستراتيجياليسرى من أعلى كل صفحات المتا

لقد تمت مراجعة العشرات من التقارير واالخبار في شبكة االنترنت، التي تناولت هذا التغلغل الخطير، وقد 

  .وسرعة المراجعة الدورية فيما بعد  وضع أهم النقاط الواردة فيها في مستطيالت بارزة لسهولةتم كذلك

 ، والذى يعتبر من تغيير مناهج التعليم في المنطقةسيتناول العدد السادس من المتابع االستراتيجي موضوع 

 التداعيات المهمة كذلك لالحتالل االمريكي للعراق ، وهو كذلك جزء مهم وأساسي من مشروع الشرق
، الذي هو امتداد األوسط الكبير ومن صراع الحضارات الذي طرحه صموئيل هنتغتون قبل عدة سنوات

  .للمحاوالت والجهود المستمرة عبر القرون للقضاء نهائياَ على االسالم كفكر وحضارة متميزة
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  التغلغل الصهيوني في العراقمظاهر
  

  

 عنصر أخر ٤٠٠ استخباراتي دخلوا العراق بجوازات سفر امريكيه وسيدخل عنصر ٥٦٠

 .الحقا

  .منطقه الشماليه العناصر اساسا في الهذه تتركز

 . العناصر معلوما ت عن الناس الراغبين ببيع اراضيهم والهجره الي الخارجهذه تجمع
  

 مدنيه اسرائيليه تعمل في العراق وتجمع معلومات عن االراضي التي يمكن عمل مجموعه

 . االتفاق علي طريقه البيع والشراءوكذلكشراؤها 
  

 . الي الخارجةضيهم والهجر علي بيع منازلهم واراالعراقيين اغراء
  

 التنسيق مع الجانب ة هيراتس فورد المسئول عن الجانب االمريكي في لجنالجنرال اكد

 : خالل االجتماعات التي تمت مؤخرااالسرائيلي

 ثانيه لليهود في المنطقه سيعززه تضامن وتاييد كل االمريكيين وان هذا ة دولانشاء ان

 وان كل االراضي اليهوديه في العراق ستكون محل ة من حده التوتر في المنطقسيقلل

 .  مباشره من القوات االمريكيه حتي بعد رحيلهاحمايه
  

 . في شراء بعض االراضي والبيوت في شمال العراقاسرائيل بدأت
  

 .ة مع الفصائل الكرديسرائيلياإل التحالف
  

 حلمهم االكراد في تحقيق  التي يمكن ان تساعدة في المنطقة الوحيدة هي الدولاسرائيل نإ

 . في الشما لة كردية دولةباقام
  

 . اليهود في بعض المناطقة بانشاء جيش قوي لالكراد مقابل السماح القاماسرائيل وعدت
  

 . يهودي سيقيمون في الشمال في المرحله االوليالف ٢٠٠
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 .ةل المستقة الكردية الدولة سيدعم اقامة الكردية داخل المنطقاليهود وجود
  

 .٢٠٠٨ عام ة اليهودية عن انشاء الدولاالعالن سيتم
  

 . الف يهودي كردي تمت مصادرتها من قبل١٥٠ عن ممتلكات اسرائيل تتحدث
  

 . بين اسرائيل والعراقالعالقات تطبيع
  

 . حيفا النفطي– خط كركوك فتح ةاعاد
  

 عالقات ةلعراق واقام التجاره االسرائيلي ان اسرائيل تريد صنع السالم مع اوزير صرح

 . معهةتجاري
  

 في تزود المواد والخدمات ة بان المانع لديها من قيام الشركات االسرائيليتعلن امريكا

 الشركاتوفي ضوء ذلك تقدمت عشرات .  باعاده اعمار العراقة المختلفه المتعلقواالعمال

 .ةزم للحصول علي التراخيص الالة بطلبات الي وزاره الماليةاالسرائيلي
  

 . مع العراقة بالتجارة االسرائيلي يسمح للشركات االسرائيليةالمالي وزير
  

 . البنتاغون اوصت اسرائيل باشراك شركات مصريه واردنيه في المناقصاتفي مصادر
  

 دنجور نشرت اعالنا في الصحف البريطانيه يدعو فيه كل اليهود العراقيين نغيم مؤسسه

 لتوقيع استمارات العوده الي العراق واالفاده عن الممتلكات  في مقر المؤسسهالتجمعالي 

 . تركوها وراءهم قبل الخروج من العراقالي
  

 . حاخامات من اسرائيل باالشراف علي عمليه بحث وتنقيب في أثار بابلثالثه قام
  

 اقالعر الربيعي الناطق باسم مكتب الصدر في بغداد قد اتهم االداره المريكيه في عباس كان

 بالعودهبادخال فقره في قانون الدستور المؤقت تقضي بالسماح لليهود من اصل عراقي 

 . في أن واحدواالسرائيليهالي البالد واعطاءهم كافه الحقوق والتمتع بالجنسيتين العراقيه 
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 . واطلع علي اوضاع اليهود٢٠٠٣ للوكاله اليهوديه العراق نهايه حزيران موفد زار
  

 انها حصلت علي وثائق عن الطائفه اليهوديه العراقيه عثر عليها في بغداد لاسرائي اعلنت

 استخدامها في اطار طلبات تعويضات عن االمالك التي تركها يهود العراق عند ويمكن

 .١٩٥٠ الجماعيه عام هجرتهم
  

 حق اليهود العراقيين في استعاده ٢٠٠٤ أذار ٣١ االسكان بيان باقر صوالغ في وزير اكد

 . في العراقمتلكاتهمم
  

 . العراقيه ناجيه صبري بحق اليهود العراقيين باالشتراك بالحكماليهوديه طالبت
  

 كثيره نشرتها صحف امريكيه وبريطانيه الي مشاركه وحدات عسكريه معلومات اشارت

 . سير المعاركفياسرائيليه 
  

يره من العراقيين نتيجه  المخابرات الصهيونيه تمكنت فعال من تجنيد اعداد كباجهزه ان

 . الصعبه التي كانوا يمرون بها في فتره الحصارالظروف
  

 . مسموح بالسفر الي كافه انحاء العالم عدا اسرائيل من الجوازات الجديدهعباره حذف
  

 . بوجود اتصاالت بين تل ابيب واكراد العراقيعترف شارون
  

نقال عن صحيفه المنار الصادره في ,  زار تل ابيب سرا والتقي شارونالطالباني جالل

 .المحتلهالقدس 
  

 . شاحنه محمله باسلحه وصواريخ عراقيه متجهه الي الكيان الصهيوني٦٥ ضبط
  

 . صدام سالم الجلبي شريك لرجل اعمال صهيوني اسمه مارك زيلمحكمه رئيس
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ي شركات  وزيل يقدمان خدماتهما الي شركات اسرائيليه تعمل في بغداد وهالجلبي سالم

 . وشركات متخصصه في تصدير منتجات الصناعات االمنيه االسرائيليهامنيعتاد 
  

 الي امكانيه سيطره اسرائيل علي نهر دجله الذي يمر من شمال الموصل المصادر اشارت

 . الشيعه استراتيجياومحاصره
  

 . جاهزه لتوطين يهود بشمال العراقاسرائيليه منازل
  

يه ستكون من بين جمله شركات دوليه ستبرم عقودا تجاريه مع  نفط اسرائيلشركه ان

 . العراقيالبترولقطاع 
  

 االول للحرب اصدر الحاخامات اليهود فتوي تنص علي اعتبار العراق جزءا االسبوع في

 . اسرائيل الكبريارضمن 
  

ط  ندوه حول التطبيع بين الدوله العبريه والعراق الجديد عقدت خالل شهرين فق٢٥ ان

 . اسرائيلداخل
  

 التجاره العراقي محمد الجبوري النقاب عن قيام عدد من الشركات االسرائيليه وزير كشف

 . علي عقود ضمن عمليات اعمار العراقبالحصول
  

 خبيرا واستاذا غادروا العراق بعد ١٢٥٠ التدريسيين العراقيين يقول بان رابطه رئيس

 .االحتالل
  

 .مال العراق لليهود الي شواسعه هجره
  

 . الطائفيه من المهمات االساسيه للموسادالفتنه اشعال
  

 . من الدجاج المنتج في اسرائيل غزي االسواق العراقيه تحت اسماء اخرينوعا ان
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 . اسرائيليه تباع في الشوارعادويه هناك
  

وهناك كتب كتب عليها .  طبعت في مطبعه هرتزل اليهوديه تباع في العراقكتب هناك

 . االمريكي الصهيوني تباع باسعار رخيصه جداالشبابمؤسسه 
  

 . في التحقيق مع المعتقلين في سجن ابو غريباسرائيل اشتراك
  

 اسرائيليه تعهد احمد الجلبي باالعتراف باسرائيل واعاده فتح خط نفط صحيفه حسب

 .حيفاكركوك 
  

ناء قوه عسكريه كرديه  الوجود العسكري االسرائيلي في كردستان يستهدف بتكثيف ان

 السنيه الميليشيات قادره علي موازنه النفوذ االيراني المتنامي في العراق ومواجهه اقليميه

 .البعثيه
  

 اليهودي في واشنطن دورا كبيرا في الضغط علي االداره االمريكيه الجل غزو اللوبي لعب

 . واالطاحه بصدامالعراق
  

رات االمريكيه باالعداد لبناء اكبرشبكه للبغاء  الكبيسي الموساد والمخاباحمد اتهم

 . في العراق لغرض تعزيز االختراق االمني واالخالقي لدول المنطقهوالمخدرات
  

 احمد كاظم ابراهيم الوكيل االقدم لوزاره الداخليه في تصريحات صحفيه ان اللواء اوضح

 .العراقيه اقليميه ودوليه للمخدرات والبغاء تتحرك باتجاه االراضي شبكه
  

 .  توطين اعداد كبيره من الفلسطينين في العراقاسرائيل تحاول
  

 سياسي تمارسه االقليه اليهوديه العراقيه في اسرائيل باتجاه استعاده وتفعيل ضغط هناك

 . في العراقدورها
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 مركز للبحوث والدراسات في شارع ابو نؤاس في بغداد بتاريخ االول من شهر افتتاح تم

 ويتبع هذا المركز مؤسسه اسرائيليه تدعى ميمري وهو مركز دراسات ٢٠٠٣اب 

 .العربيهالصحافه 
  

 الغارديان البريطانيه بان هناك قطاعات عسكريه اسرائيليه تعمل ضمن صحيفه كشفت

 . مهمتها تدريب الجنود االمريكان علي مالحقه المقاومه العراقيهاالمريكيهالقوات 
  

 بانه مستعد ٢٠٠٤ كانون الثاني ٢٤راقي ابراهيم السامرائي في  الكهرباء العوزير يقول

 . الكهرباء الي اسرائيل اذا ما توفر الفائض في المستقبللبيع
  

 الدينيه لليمين المسيحي المتصهين في غزو العراق تعجيال لالنفراج الذي االيدلوجيه ترى

اال بالتمكين للكيان  متمثال بعوده المسيح والذي لن يتحقق وفق معتقداتهم تنتظره

 .  في المنطقهالصهيوني
  

 المسيح المنتظر لحرب العراق بين النبوءه والسياسه الذي وضعه الدكتور عوده كتاب

 كشف فيه النقاب عن ان احتالل العراق قد ورد ذكره في النجيل والتوراه وان السقااحمد 

ن ان عوده المسيح ستتم  علي العراق جزء من عقيده المسيحيين الجدد الذين يروالحرب

 .  سقوط ملك بابل الذي هو صدامبعد
  

 . االسرائيليه بالمشاركه مع شركات مصريه واردنيه الي العراقالشركات دخول
  

 . سياحيه اسرائيليه بجوالت في العراقمجموعات ستقوم
  

 هذا البنك.  الكردي في انقره للتشجيع على شراء االراضي في شمال العراقالقرض بنك

 . يهوديراسماله
  

 . اليهود االكراد في الشمالتوطين اعاده
  

 . له مكاتب في عدد من المدن العراقيهيقيم الموساد
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 . المتخصصين يزورون العراق بهدف اعداد دراسات حول مستقبل العراقمن عدد
  

 . السرائيل في بغدادقنصليه وجود
  

 .لبحث عن امالكهم اليهود موجودون حاليا في العراق بحجه امن كثير
  

 . بوجود عناصر اسرائيليه تعمل في شبكه االعالم العراقييقول القبانجي
  

 . شخصيه٨٠٠هناك قائمه تشمل . عمليات اغتيال العلماء والمثقفينوراء الموساد
  

 . عنصرا من االكراد ويدربهم في اسرائيل٦٠ فرقه اغتياالت وتخريب من يشكل الموساد
  

 .سي السرائيل االلومثال زياره
  

 . العراق في لندن حول العالقات مع اسرائيلسفير تصريحات
  

نقال عن صحيفه المنار الصادره في ,  زار تل ابيب سرا والتقي شارونالطالباني جالل

 .المحتلهالقدس 
  

 غائبون  يتحول إلي واقع والعربالخطر

  !!العراق في  إلقامة دولة يهودية جديدةصهيونية أمريكية خطة

  مصطفي بكري:  يكتبه تقرير
  إنها معلومات علي جانب كبير من الخطورة، وصلت إلي أكثر منالمبالغة، أي قدر من فيه  الكالم ليسهذا

 صهيوني  مخططعن عربية وإسالمية، خاصة الدول المجاورة للعراق، وتكشف هذه المعلومات عاصمة

 دولة إقامة في الكبير الصهيوني  الحلملتجسد العراق في أمريكي إلقامة دولة يهودية ثانية ولكن هذه المرة

  . من النيل إلي الفراتالكبري إسرائيل
تعكس ' األسبوع' أن التفاصيل التي حصلت عليها إال المخطط من أن واشنطن تحاول تكتم أنباء هذا وبالرغم

  . المنطقة بأسرهاعلي  وإنمافحسب، العراق  المرحلة الراهنة ليس عليخطورة
 بعد هذا الكيان الذي المنطقة، في  ثانيةيهودية  دولةإقامة حدثك كائن من كان باألمس القريب عن حلم ول
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  مكان هذه الدولة هوإن:  ولو قلت لهوالجنون،  بلبالمبالغة،اغتصب أرض فلسطين التهمته علي الفور 
  . األيمانبأغلظ  صدقك، ولو أقسمتما العراق

 تطلقها اقتراحات وال مجرد األدراج،  خطط حبيسةمجردلفة، فاألمر لم يعد  اليوم فالصورة تبدو مختأما

 في األمر وإنما أصبح نيويورك،  أوواشنطن في جماعات الضغط اليهودية علي بعد آالف الكيلومترات
 االحتالل األركان، تنفذ عمليا علي أرض الواقع بالمشاركة الفعلية مع قوات مكتملة  الراهن خطةالوقت
  .العراق في يكياألمر

 
  المخطط الذي وضعهتنفيذ في العراق في  الضغط اليهودية إلي استغالل األوضاع االقتصاديةجماعات تسعي
 شارون  اشراف رئيس الوزراء اإلسرائيلي ارييلتحت أمريكيون وإسرائيليون ويجري تنفيذه خبراء

  .شخصيا
 غير أصبح العراق  فإن الوضع داخلمؤخرا مريكية األاإلدارة لمعلومات تقرير أمريكي هام قدم إلي ووفقا

 جهات وأجهزة عدة خاصة أن هناك الحاصلة،  من التطوراتكثير في  ويكتنفه الغموضللسيطرة قابل

  . إلي فئات متناحرة ومتصارعةالعراقي استخبارية متعددة تسعي إلي تقسيم الشعب
  حدة األزمةفإن العراق داخل في التي عملت المتحدة لألمم  لتقارير عدد من المنظمات التابعةووفقا

 الوقت في % ٨٣ العراقي حوالي الشعب في  قد زادت وبلغت منتهاها، حيث تعدت نسبة الفقراءاالقتصادية

  .المتجددة  الفقر، أي أنهم معدمون وال يمتلكون أية مصادر للدخلخطتحت  % ٥٠ أكثر من منهم الراهن
 يمارسون مهنة بدءوا % 40  التسول، وأن حواليمهنةاحترفوا  % ٣٥ التقرير إلي أن أكثر من ويشير

 بيع إلي المواطن العراقي يلجأ  العراقية، حيثالمدن في وهو مفهوم جديد انتشر حاليا' الخاصة 'التجارة

 المال الذي يحصل يدير أخري يمتلكها، ثم أشياء احتياجات منزله من أثاث وأجهزة كهربائية ومعدات وأية

  . أن يعيشيستطيع من آخرين حتي كهربائية  أثاث وأجهزةشراء يف عليه
 العراقي هم الذين كتبت لهم النجاة بالكاد من هول األزمة الشعب فقط من أفراد % ١٦ التقرير إن ويقول

 قبل احتالل دوالرات  أموالهم إليتحويل في  هم الذين نجحواوهؤالء  العراق،داخل في الطاحنةاالقتصادية 

 احتياجاتهم الشخصية علي وهؤالء يصرفون البنوك  بعيدا عنمنازلهم في  واحتفظوا بهذه األموال،العراق

  .من هذه األموال المكتنزة
 معدالت  المجتمع العراقي بسبب انتشار حاالت الفقر وزيادةأصاب عن التمزق الذي التقرير ويتحدث

 الحياة التقرير أن ويسرد .لي المجتمع العراقي أشكال االنحراف االجتماعي الغريبة عمنالجريمة، وغيرها 

 حتي ان أصحاب األراضي الزراعية يمارسون مهنة التام،  الشللأصابها العراق داخل في االقتصادية

  . وإنما من أجل سد احتياجات أسرهم وأقاربهمالغير،  معاالتجارالزراعة ليس من أجل 
 األعمال العراقيين الذين كانت لهم مصالحهم المستقرة  من رجالألفا 20  رصد التقرير هروب أكثر منوقد

  .األخري وكذلك إلي بعض الدول الخليجية والغربية المجاورة، البالدإلي 
 أي سلطة فعلية داخل العراق، حتي ان سيطرته علي له الحكم العراقي ليس مجلس  التقرير إلي أنويشير

 تجري صراعات اإلثنية والمذهبية والطائفية التي ناهيك عن الاألساس، مشكوكا فيها من أصبحت مقره

  .نطاقتغذيتها علي أوسع 
 نجمت باألساس عن الحصار االقتصادي الذي التي الصورة انتبهت الحكومة اإلسرائيلية مبكرا لهذه وقد
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  .االحتالل العدوان وبعد فترة  وتفاقمت بشدة خاللالعراق،فرض علي 
  : هيأساسية  عدة محاورإلي العراق خل تقسيم التحرك اإلسرائيلي داويمكن
 األمريكية بين المخابرات سنوات 10  الموقع منذ أكثر مناالستراتيجييتعلق باتفاق التعاون :  األولالمحور

 عنصرا استخباريا إسرائيليا ٥٦٠ إسرائيل بحوالي دفعت واالستخبارات اإلسرائيلية، وفي إطار هذا االتفاق

  .أمريكية  سفربجوازات العراق دخلواحتي منتصف أكتوبر الماضي 
 في  إلي القيادةتقاريرهم  فقط، كانوا يرسلونإسرائيلي عنصر استخباري ١٠٠ االتفاق قد بدأ بوكان

 وقد بدأ هذا العدد. 'إيه. آي. سي' أخري البالغها للتقارير الموساد كانت تعد قيادة فقط، وأن' إسرائيل'
 بجوازات سفر دخلوا  عنصرا استخباريا إسرائيليا قد٥٦٠ك أكثر من  أن هنااألمريكان حتي اكتشف يتزايد

 أكثر مما العدد  هذازيادة في السبب لم تعترض وإنما استفسرت عن' إيه. آي. سي' أمريكية، وأن الوأسماء

 وقد .العراق في  لدواعي األمنجاءت العددهو متفق عليه، فردت وزارة الخارجية اإلسرائيلية بأن زيادة 

 للعمل  عنصر آخرين٤٠٠ بل تتوقع المعلومات أن تدفع إسرائيل بنحو التبرير، بهذا األمريكية  اإلدارةقبلت
 ومعلومات تقارير داخل العراق، وهذه العناصر اإلسرائيلية وظيفتها الرئيسية هي تقديم محددة مناطق في

  . للعراقواالجتماعيةيومية عن األوضاع السياسية واالقتصادية 
 في 'الرئيس' مجموعات أخري مصغرة يطلق عليها مجموعة اإلسرائيلية هذه المجموعات داخل ت تشكلوقد

 اصدار  شارون، وأنه وحده المعني باالطالع علي تقاريرها أواإلسرائيلي رئيس الوزراء تتبع  إلي أنهاإشارة

 شمال في أساسية  بصفةمركزية مجموعات ٨التوجيهات لهذه المجموعات التي يبلغ عددها حاليا حوالي 
  .العراق
 األراضي العراقية، ومعلومات حيازات  هو جمعحاليا العراق  داخلالموساد تقوم به مجموعات ما وأخطر

 واالجتماعية، وكذلك الصعوبات األمنية واالقتصادية األسريةعن مالكها وأصول هؤالء المالك، وأوضاعهم 

  . يتعرضون لهاالتي
 األعمال  اعداد قوائم بأعداد كبيرة من العراقيين خاصة من رجالمنلفعل  المجموعات باهذه  انتهتوقد

 اغراؤها  التي من السهلاالجتماعية أراضيهم والهجرة إلي خارج العراق، وكذلك الفئات بيع في الراغبين

  .األراضيلبيع هذه 
 أن هذه البداية في د االعتقاوكان  العراق،داخل في تعملمجموعة عمل مدنية إسرائيلية :  الثانيالمحور

 تتبع المخابرات المجموعة  هذهأنالمجموعة تتبع المخابرات األمريكية إال أن الذي اتضح مؤخرا 

 تعمل بتعاون المجموعة وأن هذه أمريكيين،  وعسكريين باالضافة إلي يهودأعمالاإلسرائيلية وتضم رجال 

 وتقييم االستطالع المجموعة هو هذه ن هدف العراق، وأداخل في وثيق مع االدارتين العسكرية والمدنية

 ومدي ابتعادها عن المناطق األخري التي يمكن أن اآلمنة األراضي العراقية التي يمكن شراؤها والمناطق

  . علي طريقة البيع والشراءاالتفاق وكذلكتثير مشاكل أمنية، 
جانب، ولذلك كان من أول  بيع األراضي لألحظرت  هنا أن حكومة الرئيس صدام حسين كانت قدويذكر

 األجانب، حيث لعب تملك هو إلغاء هذا القانون وفتح الباب أمام االنتقالي الحكمالقرارات التي اتخذها مجلس 

  .القانون  هذاإلغاء في  األساسيالدور العراق في األمريكية اإلدارة المدنية رئيس بول بريمر
 المدنية اإلدارة ومكتب رئيس اإلسرائيلي  رئيس الوزراءبمكتالتعاون السري المشترك بين :  الثالثالمحور

 ويرتدي أمريكية  سفربجوازات العراق داخل في  التي تعملاإلسرائيلية  اللجنةوبين العراق في األمريكية



 التحدي الصهيوين           )   ١-٥(املتابع االستراتيجي              مريكيالتحدي اال
 

   مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية                               ٥١ من ١٣                              ٢٠٠٥- شباط
 

  .للبنتاجونأعضاؤها مالبس ضباط أمريكيين وبين المؤسسة العسكرية 
 هذه والهجرة من وأراضيهم  العراقيين علي بيع منازلهمالسكانتقوم عناصر الخطة بإغراء :  الرابعالمحور

 مالية كبيرة أو توفير سكن لهم مبالغ االغراءات تقديم وتشمل  مناطق بعيدةوإلي العراق المناطق إلي خارج

  . تجاري لهمنشاط  أخري، أو توفيرمناطق في مع هذه المبالغ
 جنسيات أخري أو يحملون الذين األمريكيين يهود أو الالعراقيين لهذه األراضي هم من اليهود والمشترون

  . عمالء لجهاز الموساد اإلسرائيليفلسطينية من اليهود العرب، أو األجانب أو شخصيات
  أو غيرهم حيث شاركوا بالفعل١٩٤٨ من فلسطينيي فلسطيني 100  المعلومات أن الموساد دفع بنحووتردد
  .العراقيةت  والممتلكالألراضي  البيع والشراءعملية في

 السريع بعد ازدياد عمليات المقاومة العراقية، بالتحرك إن مكتب شارون أصدر توجيهاته:  المعلوماتوتقول

  .العراق  أن تتخذ حكومة بوش قرارا باالنسحاب السريع منمن إسرائيليةحيث إن هناك خشية 
 في سيطرة اليهود علي هذه األراضي ناقشت الضمانات التي تكفل قد األمريكية اإلسرائيلية  اللجنةوكانت
  حيث أشار الجانب األمريكي إلي أنه حتي مع حدوث هذااألمريكية، للقوات العسكري  االنسحابحال

 حكم من العراق  التي حررتهي  بزعم أنهاسياسيا العراق  فإن واشنطن لن تتخلي عن إدارةاالنسحاب

  !!صدام حسين
 اإلسرائيلي الجانب  التنسيق معلجنة في  األمريكيالجانبئول عن المس' هيراتس فورد' أكد الجنرال وقد

 وتأييد كل تضامن  سيعززهالمنطقة في  التي تمت مؤخرا أن انشاء دولة ثانية لليهوداالجتماعاتخالل 

 محل ستكون العراق في 'اليهودية 'األراضي  وأن كلالمنطقة، في  وأن هذا سيقلل من حدة التوتراألمريكيين،

  . من القوات األمريكية حتي بعد رحيلهامباشرة حماية
 العراق، شمال في  بعض األراضي والبيوتشراء في  شديدةوبسرعة  أن إسرائيل بدأتاألمر في المهم

 والمغاربة  المتعاونين مع الموساد واليهود العراقيينالفلسطينيين حتي اآلن هم من مالكها ويتردد أن

 حميدان، سلومة الدواكان ر المتوكل حسنين، يعقوب المصيري، شاهين مقدمة هؤالء منذوفيوالسوريين، 

  .وغربيين شايش المركومي طيب اضافة إلي يهود أمريكيين.  المتجري،هايدر
   يتحقق الحلم؟هل

 بنفسه شارون الوزراء ارييل رئيس اعدادها في شارك التي من المعلومات أن الخطة اإلسرائيلية الواضح

 الدولة  الراهن، ألن هذهالوقت في العراق شمال في لليهود  من الصعب انشاء دولة مستقلةتقوم علي فكرة أنه

 القوية، الفصائل الكردية أحد  بالفناء حاليا، ولكن أفضل ما يمكن عمله هو التحالف مععليهاسيكون محكوما 

  . المخططهذا في وأن الواليات المتحدة يجب أن تساعد
 قادة  برسائل مطولة بواسطة مبعوثين شخصيين لمقابلة عدد منبعثرون  إلي أن شاالمعلومات وتشير

 التي المنطقة في هي الدولة الوحيدة' إسرائيل' القليلة الماضية، وأن الرسائل أكدت أن األسابيع في األكراد

 ريتج  الوقت فإن إسرائيلذات في  ولكنالشمال، في كردية بإقامة دولة حلمهم تحقيق في تساعدهم يمكن أن

 في  للخطةووفقا  لهذا الغرض، حيث منوط بتركيا أيضا أن تلعب دورا مهمااألتراكأيضا مشاورات مع 
  . بعملية شراء األراضي والممتلكات بالعراقالمساعدة

 نقاط اتفاق بين تركيا واألكراد حتي تتمكن من إنشاء في  إسرائيلستنجح كيف:  سؤال يطرح نفسه هناثمة

 إلي أن إسرائيل وعدت بإنشاء جيش قوي لألكراد وتزويد هذا الجيش المعلومات تشيرهنا ! تنفيذ المخطط؟
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 علي  أن يوافق األكرادمقابل في الخارجية من العناصر يتهم الالزمة التي يحتاجها وحماواألسلحة بالمعدات

  .تخصيص منطقة متوسطة المساحة إلقامة اليهود عليها
 هذه ألف يهودي لإلقامة وتعمير ٢٠٠ األولي بحوالي المرحلة في  ستدفعإسرائيل إن:  المعلوماتوتقول

  الشمال العراقيداخل في  لهم أي وضع متميزيكون هؤالء اليهود لن فإن المنطقة، ووفق رسائل شارون
 أراضيهم  فيه هو تأمينهم وحمايتهم من أي اعتداءات داخلية علييرغبون حد وصفه وأن كل ما علي

 أصال للدولة الكردية من خطر التابعة هذه األراضي بحماية ن إسرائيل ستتعهد احين في وممتلكاتهم،

 وأن ما تم حتي اآلن بعيدة،  متجاورة وليستمناطق في  عمليات الشراء تتمفإن االعتداءات الخارجية ولذلك

  .الشمال منطقة في المؤثرة  األطرافأحد في  تكون هذه المنطقةأن في  إلي رغبة إسرائيليشير
 والممتلكات األراضي  الوسط أي أن تكونمنطقة في  الخطة اإلسرائيلية أن تحدد أراضي اليهودرفضوت

 المعلومات تشير إلي أن بعض كانت  باألكراد حتي ال تكون هدفا لإلغارة الخارجية عليها، وإنمحاطة

  .الوسط في اليهود قاموا بشراء مناطق هامة
 ثالثة إلي وحلفاؤهم من أموال لشراء هذه األراضي والممتلكات يصل اليهودإن ما يدفعه : المعلومات وتقول

 هو رغبة آالف واألجانب  حاليا، إال أن الذي ساعد علي رواج حركة البيع لليهودقائمأضعاف ما هو 

  . سوء أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية والسياسيةازدياد  وترك بالدهم بعدالهجرة في العراقيين
  آخرون واعترض عليها الفكرة، كراد أيد بعض األوقد
 الدولة ستتدعم من خالل وجود اليهود بداخلها هذه  وأنكردية، أن ثمة اتفاقا علي ضرورة إنشاء دولة إال

 تضافر وتعاون الواليات المتحدة إلي الكردية ستؤدي الدولة داخل في اليهود  األعداد المتزايدة منهذهألن 

  . الدولة هذهحماية في وأوربا وإسرائيل
 األساسي لحماية الدولة الكردية بوالئه اليهودي سيتجه أن  للقادة األكرادرسائله في  شارون قد زعموكان

  . الذي يدافع عنه ويعمل علي تنميته وتطويرهاألول وأن تلك األرض ستكون موطنه
 أراضي في  تسكينيهم ألف يهودي المقترح٢٠٠ من اليهود والتي تبلغ األولي  تعهد شارون بأن الدفعةوقد

 واإلدارة والتنظيم والعملية  العلميةالمجاالت في  والنابهينالنابغين  منسيكونون العراق شمال في وممتلكات

 أسباب التقدم التكنولوجي وأنه يتوقع لهذه بكل بزعم أن الهدف الرئيسي من ذلك هو إقامة دولة عصرية تأخذ

  . والحضارةالمدنية في األوربي_  النموذج األمريكي من اقتراباالدولة أن تكون أكثر النماذج 
 تحقيق إلي أن هذه المجموعات من اليهود سيكون شاغلها األساسي هو كيفية رسائله في  شارونوأشار

 جزءا من ستكون  تنمية المنطقة اليهوديةألن لمستوي التعليم الخوانهم الذين يعيشون بجوارهم متطور ارتفاع

  .ري المجاورة األخالمناطقتنمية 
كرديا _  األمن وحماية هذه المصالح المشتركة سيكون يهوديا حماية  شارون أن الجيش الذي سيتوليوأكد

  .مشتركةوتحت قيادة 
 طلبوا األمريكيين اليهود  نشاطها مؤخرا حيث إن بعضحدة لوحظ أن اللجنة اإلسرائيلية بدأت تزيد من وقد

 نهر الفرات واألشخاص العراقيين حول فية عن األمالك العراقيةمن اللجنة جمع معلومات وبيانات إضا

  .وأراضيهم  ممتلكاتهمبيع في الراغبين
 شقة ١٨٣ قطعة أرض و٤٥ حوالي  للتفاوض عليسبيلهم في  المعلومات األولية أن اإلسرائيليينوتؤكد

 من سيكونون المناطق  مالك هذهوأن  من نهر الفرات،قربها في ومنزال سكنيا وأن هذه المناطق متميزة
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 هؤالء باألساس من جماعات الضغط الصهيونية أن اليهود األمريكيين وغالبيتهم من رجال األعمال، كما

 أن حين في العراق في  دوالر لشراء األراضيمليون 100  حواليخصصواوكانوا قد ' إيباك'وتحديدا 

طي مؤشرا علي أن الهدف األول  وهي مبالغ تعدوالر، مليون ٣٠٠ حوالي الهدف شارون خصص لهذا

  . الحلم اإلسرائيلي من النيل إلي الفراتتحقيق حاليا هو كيفية وأمريكا إلسرائيل
 دعوات من انتشرت  اليهودلصالح العراق في  شراء الممتلكاتباتجاه والزحف التغلغل هذا  مقابلوفي

 األراضي العراقية بيع  لها منبيانات في وحذرتالمقاومة العراقية التي بدأت تنتبه إلي خطورة هذه الظاهرة 

  . وأعوانهملليهود العراق  كللبيع  ستكون مقدمةالشمال في لألجانب مؤكدة أن عمليات البيع التي تتم
 مع تنفيذ هذه الخطة أن نجاحها يعتمد وتزامنا  األخريهي بعض الوكاالت اليهودية األمريكية فقد رأت أما

 العراقية علي الرحيل، والهجرة إلي األسر العراقيين وكذلك شباب د كبيرة من كيفية اقناع أعداعليأساسا 

  .العراق  خارجالنهائي الخارج واالستقرار
للتسفير إلي ' بورد 'وكالة  الغرض وهي،لهذا العراق داخل في تعمل وكاالت يهودية ثالث  حالياوهناك

، 'اإليباك' أحد عمالء أنهويتردد '  المتناحرشيدال عبد' ويدعي أمريكا في الخارج ويرأسها عراقي كان يعيش

وهو '  عبد األميرالحمودي'  ويدعيبريطانيا في مقيما عراقي كان ويرأسها 'دولة العالم بين يديك'ووكالة 

  .' الدولية للجنسيةالوكالة'  هيوالثالثةأيضا يتردد أنه من عناصر الموساد اإلسرائيلي، 
 مغرية للشباب العراقي للسفر إلي الخارج عمل فرصبينها علي توفير  الوكاالت الثالث فيما وتتعاون

 عليها جراء بيع منازلهم أو بجزء وا المبالغ التي حصلبنصف  من دول العالمالعديد في  لهممساكنوتوفير 

  .الدول بجنسيات هذه تجنيسهم  إليضافةîمنها، باإل
 التي تجري العروض فيها الستقرار الشباب الدول أكثر اآلن فإن كندا وهولندا والدانمارك تعد من وحتي

 أو تهديدها إلجبارها علي السفر إغراؤها وأراضيها ويتم مساكنها  التي تضطر إلي بيعالعراقيةواألسر 

  .العراق خارج أراضي
  المخطط وأبعاده لجئوا هم بدورهم أيضا إلي السعي ومن خاللبهذا علم اإليرانيون عندما  جانبهممن

 خاصة تلك العراقية والممتلكات الشيعي اإليراني إلي أن يقوم الشيعة بأكبر حملة لشراء األراضي التحالف

  . المقدسةالشيعية  شيعي وذلك لحماية األماكنغيرالتي يمتلكها السنة أو كل ما هو 
ت ضخمة  تبرعاحملة باالضافة إلي دوالر  مليون٥٠ ال يقارب أن إيران انفقت علي هذه العملية ما ويتردد

  .العراق في  وممتلكاتأراض  انحاء العالم لشراءشتي في وواسعة يشارك فيها الشيعة
 المناطق خاصة أن الماضية  األسابيع القليلةخالل في  حققوا نجاحات كبيرةالشيعة إلي أن المعلومات وتشير

ت مجموعات من الشيعة وقد سع.  حقيقيةمنافسة التي يشترون فيها هذه األراضي والممتلكات ال توجد فيها

 الشمال العراقي لمواجهة الخطر وأراضي  بعض مساكنشراء في اليهودالمتعاونين مع إيران إلي منافسة 

 اطلقت بالتوقف عن بيع األراضي لالجانب التي للدعواتاإلسرائيلي، خاصة بعد عدم رضوخ البعض 

  .المال  لحاجة الفقراء الماسة إلينظراواليهود 
 خارج بالبائعين يلتقون اليهود  تامة، وأن العمالءسرية في عمليات إجراءات البيع والشراء تتم هنا أن يذكر

 وبعد ذلك يتم اغراء هذه األسر علي وكالء، المنطقة حيث يجري انهاء االجراءات القانونية من خالل

  .العراق خارج في االستقرار أجلالتعاون مع الوكاالت اليهودية من 
 إلي  شاب عراقي تم تسفيرهم من خالل الوكاالت اليهودية٢٥٠٠ حوالي إلي أن هناك تالمعلوما وتشير
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 لعمل هذه ايضا  أسرة عراقية استجابت١٠٠٠ بفرص عمل، وهناك أكثر من اغرائهمالدول األوربية بعد 

 علي الممتلكات يسيطرون  ترك األراضي العراقية، وفي المقابل فإن اليهود الذينوقررتالوكاالت 

 إسرائيل، وإن صنع أتوماتيكية من بأقفال  ال يظهرون نهائيا، وإنما يكتفي باغالق المنازلألراضيوا

 بعض العراقيين مدعومين بحماية القوات األمريكية من تأجير األراضي والممتلكات تتم احاطتها بأسوار ويتم

  .الممتلكاتأجل حماية هذه 
 لحماية األراضي األمنية  بهذه المهامالقيام في األمريكيين  صاحب هذه الحركة نفور من الضباط والجنودوقد

  . هدفا مباشرا للمقاومة العراقيةويجعلهم األمنيةوالممتلكات بحجة أن ذلك يعرضهم للمزيد من المخاطر 
 اتفاقا هناك  يبدو انث الحديتاريخه في العراق  يتعرض لهاالتي  هذه المرحلة التي تعد األخطروأمام

  أي أنه٢٠٠٨ ٢٠٠٧ عام في المنطقة في  علي اعالن انشاء هذه الدولة اليهودية الثانيةأمريكياإسرائيليا 
لتصبح واقعا ' الفرات إسرائيل' القادمة تريد خطة شارون االنتهاء من انشاء األربعة خالل األعوام وفي

  .حقيقيا
 في صة لالنفصال وإقامة دولة مستقلة األكراد أي فرمنح عدم عن تركيا فإنها طلبت من الواليات المتحدة أما

 كردي حيث تري أن مليون ١٢ وحدها حوالي تركيا في  التركي حيث يوجداألمن  لخطورة ذلك عليالشمال

  .العراق داخل في  إسرائيل يمكن أن تتم بطرق أخريمساندة
 بين الراهنة القات هذه الدولة الكردية هو السبب وراء توتر العلقيام التركي الرافض الموقف  كانوربما

 إلي تركيا عالوة علي بها  خاصة ان تركيا رفضت مؤخرا زيارة كان يعتزم شارون القياموإسرائيلتركيا 

 تركيا قد أبدت قلقها مما تردده إسرائيل وكانت اإلسرائيلية،إجراءات اخري تحد من تطور العالقات التركية 

وتتخوف . العراقي علي يد النظام سابقة أوقات في مصادرتها  ألف يهودي كردي تمت١٥٠ ممتلكاتحول 

 مباشر بداية إسرائيلي باشراف العراقي الشمال في النشائها تركيا من ان تكون الدويلة التي يجري االعداد

 الدولة الطريق أمام هذه ويفتح الجنوب في التركي  بما يهدد األمنالمنطقة في الثارة المزيد من القالقل

  .وب تركيا والزحف باتجاه الشمالالقتطاع أراض من جن
 ورغم ان االعالم،  الرسمية ووسائلالدوائر في  صداهيتردد كان األمر وبرغم ان المخطط اإلسرائيلي بدأ أيا

 إال أن العواصم العربية يبدو يستحق،  اللمنالكل يدرك اننا أمام وعد بلفور جديد يعطي من ال يملك وعدا 

 بشكل صنعها في  بعضنا بالمشاركةيتردد كارثة جديدة وقد ال علي  سنصحو عميق، وغداسبات في أنها تغط

  !! غير مباشربشكل مباشر أو
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  الدور اإلسرائيلي بعد احتالل العراق

  أمين اسكندر : الكاتب

  صحيفة البيان : المصدر

  ١٧/٢/٢٠٠٤: التاريخ

: األولى: الشرق االوسط في مصلحتينحددت الواليات المتحدة األميركية مصالحها االستراتيجية في منطقة 

وفي ظل وجود اليمين المحافظ األميركي . حماية أمن إسرائيل: تأمين إمتداد النفط بأسعار معقولة، والثانية

في الحكم، وتنسيق المصالح والمواقف بين أميركا وإسرائيل قبل احتالل العراق، وأثناء أزمة المواجهة 

ان هناك أكثر من اجتماع تنسيقي بين القيادتين األميركية واإلسرائيلية، كما المحتدمة بين العراق وأميركا، ك

كان هناك تبادل للمعلومات االستخباراتية بشأن العراق، وكذلك االستفادة من الخبرات اإلسرائيلية في حروب 

تالية المدن، والسماح بتواجد عسكرية إسرائيلي من القوات الخاصة وفرق االستخبارات كمقدمة صفوف ق

  . داخل الشمال العراقي

ولعل ذلك يكشف لنا عن تطابق المصالح األميركية اإلسرائيلية في العدوان على العراق واحتالله من قبل 

  . الواليات المتحدة األميركية وإنجلترا

وفي هذا السياق تعد إسرائيل الطرف اإلقليمي االول الذي يرى في ضرب العراق مصلحة إستراتيجية له، 

 يرى التخلص من قوة عسكرية كبيرة في المنطقة ومعادية له فرصة للتخلص من تهديد بحجم تلك القوة حيث

والتخلص من تهديدات واسعة يمثلها هذا النظام العراقي المعادي لها، وهكذا تكون إسرائيل قد نجحت 

 السالم ـ معاهدة بإخراج مصر وقوتها وقدرتها من معادالت الصراع العربي اإلسرائيلي بتوقيع معاهدة

كامب ديفيد ـ وتكون تخلصت من قوة العراق العسكرية وقدرتها عبر الواليات المتحدة األميركية وتطابق 

  . مصالحها في ذلك

وقد كسبت إسرائيل بعد ضرب قوة العراق وفرض الحصار عليها عندما واجهها حلف األطلسي الثالثيني 

ت عندها كسبت الواليات المتحدة ومعها إسرائيل مساحات نفوذ بقيادة الواليات المتحدة في دخولها الكوي

داخل الخليج العربي تمثل في مبادرات سالم، وتطبيع شامل للعالقة العربية معها، مع التمسك بخيار السالم 

اإلستراتيجي، كما أن إسرائيل قامت بفتح مكاتب اقتصادية لها في كل من قطر وعمان وموريتانيا، هذا 

لى تمثيل دبلوماسي في كل من مصر واألردن، وكذلك اعتراف منظمة التحرير بها كدولة لها باإلضافة إ

  . الحق في أرض فلسطين

كل ذلك تحقق من جراء نجاح إسرائيل وكذلك الواليات المتحدة بعد ذلك في سحب أوراق قوة عربية سواء 

  .  وفي التسوية والصلحكانت قوة عسكرية أو قدرة شاملة أو حتى قدرة الممانعة في االعتراف

من جراء ذلك نستطيع أن نقول أن الرؤية اإلسرائيلية للعراق ال تتوقف عند حدود إزالة أسلحة الدمار 

الشامل العراقية، أو تغيير النظام العراقي، بل تتجاوز ذلك وتدخل في نطاق الرؤية االستراتيجية لما بعد 

نظام جديد يكون مهيئا للدخول في منظومة التسوية التغيير، ووضع تصورات تقوم على إمكانية قيام 

  . السياسية والتطبيع ومشاريع التعاون اإلقليمي

وهكذا تضمن إسرائيل عدم تعويق مسيرة التسوية بل التضامن اإليجابي معها ودخول العراق كطرف 
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تى اآلن لها ولم وأعمال تنفيذ الشرق االوسط الجديد حسب الرؤية التي تم عقد ثالث مؤتمرات اقتصادية ح

يكن طريقها سالكا حيث اعاقتها وجود قوي راديكالية في العراق وسوريا رفعت من سقف األطراف العربية 

التي دخلت تحت عباءة تلك المؤتمرات االقتصادية للتعاون اإلقليمي، كما أن العراق المحتل ذا النظام الناتج 

  . فقا أو مساعدا أو متعاونا مع إسرائيلالتابع للواليات المتحدة األميركية سوف يكون موا

وحتى تتضح لنا أبعاد تداعيات احتالل العراق على إسرائيل في المنطقة، سوف نتناول الرؤية اإلسرائيلية 

للعراق وتغيير النظام ومستقبل المنطقة في ظل قول كولن باول إننا نستهدف تغيير خريطة المنطقة، وفي 

تها إسرائيل في المؤتمرات االقتصادية الثالثة أو في ظل اإلتفاقيات المعقودة ظل المشاريع التعاون التي قدم

  . بين إسرائيل وكل من مصر واألردن وفلسطين في كامب ديفيد، ووادي عربة وأوسلو

  الرؤية اإلسرائيلية للعراق 

حمل رؤية جذرية يجد الموقف اإلسرائيلي من العراق أساسه في التقدير اإلسرائيلي للنظام العراقي الذي ي

) جبهة الصمود والتحدي(تجاه الصراع والتسويه السياسية في الشرق األوسط، فالعراق هو الذي يشكل قلب 

  . ١٩٧٩التي تشكلت في مواجهة مبادرة السادات لزيارة القدس وتصدت لمعاهدة السالم عام 

ظامه فيما سبق للرؤية القومية وقاد عقاب مصر بعزلها عن النظام العربي الرسمي، كذلك إستند العراق ون

كما يراها أطراف عديدة في إسرائيل، كذلك " صراع وجود ال حدود"التي ترى في الصراع مع إسرائيل بأنه 

  . ومن ثم فالحل يكون عبر المواجهة العسكرية الشاملة وليس عبر المفاوضات ومائدتها

 بتدمير المفاعل النووي العراقي في عملية ١٩٨١واستغلت إسرائيل حالة التفكك العربية، فقامت في يونيو 

  . شهيرة، وكانت أعقبت إجتماعا بين القيادة المصرية والقيادة اإلسرائيلية آنذاك، وسببت حرجا بالغا لمصر

وبطبيعة الحال فإن إسرائيل شعرت بتهديدات عالية وواسعة من ناحية الشرق بعد قيام الثورة اإلسالمية في 

ران بموجب تلك الثورة من حليف إستراتيجي مع الواليات المتحدة وإسرائيل إلى إيران، حيث تحولت إي

عدو عقائدي إلسرائيل وأميركا يستبدل سفارة إسرائيل في إيران بفلسطين، وكان ذلك بمثابة التهديدات 

  . الواسعة والخطيرة التي من الممكن أن تحاصر إسرائيل من الجانب الشرقي

بة مصلحة في نشوب واستمرار الحرب العراقية اإليرانية فالحرب كانت بين من هنا كانت إسرائيل صاح

عدوين إلسرائيل، عدو يمثل خط حركة القومية العربية الذي يرى إسرائيل عدوا تاريخيا، ويرى الصراع 

وعدو يمثل خط اإلسالم الثوري، والذي يرى في إسرائيل قوة من قوى االستكبار في " صراع وجود"في أنه 

ولذلك لم يكن مستغربا أن تلجأ اميركا إلى إمداد إيران في . لم وأن الصراع بين أمة اإلسالم واليهوديةالعا

  ". إيران جيت"فترة من فترات الصراع بالسالح عبر وسطاء، وهو ما عرف فيما بعد بفضيحة 

م العراق على غزو وجاءت الفرصة ثانية إلسرائيل للتخلص من القدرات العسكرية العراقية، وذلك عندما أقد

 وعندها أظهرت إسرائيل مصلحتها في عدم تسوية األزمة سلميا، وتعاونت ١٩٩٠ أغسطس ٢الكويت في 

مع الواليات المتحدة في تشكيل الحلف الثالثيني إلخراج العراق من الكويت، والتزمت بنصيحة الواليات 

  .  تتخلص من القدرات العسكرية العراقيةالمتحدة بالبعد عن مشهد الصراع وأطرافه حتى تستطيع أميركا أن

على مدن إسرائيلية مما أفزع التجمع " صواريخ سكود"يضاف إلى ذلك قيام العراق بتوجيه مجموعة من 

الصهيوني على أرض فلسطين، وساهم في تداعيات سياسية ونفسية على اإلسرائيليين، وقوى ذلك من 

عسكرية العراقية والعمل بكل الجهود من أجل تدمير تلك الرؤية اإلسرائيلية في التخلص من القدرات ال

  . القدرات وإمكانية قيامها في المستقبل
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 ليضع العراق ١٩٩١ أكتوبر ٣٠كما جاء الرفض العراقي لمؤتمر مدريد للسالم في الشرق االوسط في 

 العراق على الربط على قائمة القوى الموصوفة من قبل الواليات المتحدة بالعداء لعملية السالم، كما حرص

الوثيق بين قضية الحصار المفروض عليه، واالستهداف األميركي له بقضية فلسطين مما جعله يرفع شعار 

  ". العراق وفلسطين قضية واحدة"

ورغم الحصار التجويعي الهائل الذي تمت ممارسته على شعب العراق لمدة تقترب من الثالث عشرة سنة، 

سرة كل شهيد في إنتفاضة فلسطين وكل جريح مبالغ نقدية ساعدت على إال أنه استطاع أن يوصل أل

الصمود في تلك المرحلة الهامة والخطيرة في حياة الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته واشنطن وتل أبيب دعما 

بعد أن صنفت الواليات المتحدة األميركية أهم المنظمات الفاعلة على الساحة الفلسطينية منظمات " لإلرهاب"

  . رهابيةإ

سعت إسرائيل من . وفي ضوء تحديد أولويات السياسة والخارجية األميركية في بعدي النفط وأمن إسرائيل

أجل االستفادة من مساحة المشترك مع السياسة األميركية من حيث سعيها إقامة عالقات دبلوماسية مع النظام 

وطن العربي دون اإلرتباط بقضية اإلنسحاب الجديد في العراق ويعني ذلك تطبيع مع القوى الرئيسية في ال

  . من االراضي العربية المحتلة

من هنا فأهداف إسرائيل من وراء ضرب العراق تأتي في سياق الرؤية اإلسرائيلية تجاه المنطقة ككل، 

والتي تنطلق باألساس من الرغبة اإلسرائيلية القديمة بتفتيت الكيانات الكبيرة في المنطقة، وذلك بغرض 

  . مان ممارسة دور الهيمنة والسيطرة اإلقليمية ودفع المنطقة إلى حالة من عدم االستقرارض

في هذا السياق أيضا نجد أن هناك حملة إسرائيلية تروج لقائمة من االفعال التي سوف تمارسها أميركا في 

ن والدور األميركي المنطقة وال تتوقف عند حدود العراق، فهناك سوريا وحزب اهللا في لبنان، وكذلك إيرا

الالعب في السودانيين بين شماله وجنوبه، والمساهمة في دفع نظم عربية وغير عربية للتغيير ـ لصالح 

إسرائيل وبالذات بعدما تأكدت الواليات المتحدة من أن تلك المناخات المعادية هي التي ساهمت في أحداث 

  .  خلف جماعات العنف المسلح المواجه ألميركا سبتمبر في الواليات المتحدة، وكذلك هي التي وقفت١١

أن تنظيم : "وهذا ما عبر عنه اليكس فيشمان مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت في واشنطن عندما قال

  ". القاعدة نشأ وترعرع على كراهية الغرب بفعل النظم االجتماعية والثقافية والتعليمية القائمة في هذه البلدان

 من قبل الواليات المتحدة ال يمثل نهاية المطاف، بل بداية لعمل واسع النطاق من هنا فاحتالل العراق

يستهدف بناء المكانة األولى إلسرائيل في منطقة الشرق األوسط وتفتيت ومحاصرة الدول والكيانات الكبرى 

الوطن في المنطقة حتى يتم إبعادها عن هذه المكانة، وكذلك بناء تحالفات إستراتيجية من خارج وداخل 

العربي لفرض الحصار عليه وتطويقه مثل التحالف التركي اإلسرائيلي، وكذلك التحالف األثيوبي 

اإلسرائيلي، وكذلك فرض التطبيع والتعاون اإلقليمي على كل أقطاره، وعندها تصير إسرائيل هي العقل 

  . المهيمن على المنطقة

ستراتيجية عديدة مثل إضعاف جبهة قوى وعلى الرغم من أن إسرائيل ترى في ضرب العراق مصالح إ

التشدد في العالم العربي، وكذلك إضعاف سوريا وإجبارها على تقديم تنازالت في قضية الجوالن، والتعاون 

اإلقليمي والتطبيع، والتخلص من سالح حزب اهللا، باإلضافة إلى إدخال العراق كطرف في عملية التسوية 

تراتيجية في ضرب العراق، إال أن إسرائيل تخشى أن تضطر الواليات الجارية، رغم كل تلك الفوائد االس

المتحدة بعد التخلص من القدرات العسكرية العراقية، وبعد السيطرة على النفط في الخليج والعراق أن تقدم 
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  . على خطوات ترضيه لألطراف العربية

ق واحتاللها، وكذلك الضغط على سوريا أما النقطة الثانية التي تخشاها إسرائيل أيضا بعد تدمير قوة العرا

وإدخالها طرف في التسوية الجارية، وإيران ومحاولة الضغط عليها لتفجيرها أو إصالحها من الداخل أن 

  . تضغط أميركا على إسرائيل بصدد نزع السالح النووي

 ٥رونوت بتاريخ في صحيفة يديعوت أح" العالقة النووية"في مقال بعنوان " ران أديلست"وقد عبر عن ذلك 

ال يعلم أحد كيف سينتهي الوضع في العراق وال كوريا الشمالية، ولكن الواضح أن " يقول فيه ٢٠٠٣يناير 

  ". أحد النتائج ستكون زيادة في الضغط على إسرائيل في مسألة السياسة النووية

سرائيل في المنطقة من هنا يبدو واضحا أن مصلحة إسرائيل في ضرب العراق تحوطها رؤية شاملة لدور إ

  . وللشرق االوسط الجديد وإلضعاف كثيف للقضية الفلسطينية ولحق الفلسطينيين في الدولة والعودة

كما أن هناك أطماعا إسرائيلية في نفط العراق، وقد كشفت تصريحات وزير البنية التحتية اإلسرائيلية 

الموصل ـ (اء الخط النفطي العراقي  حول إحي٢٠٠٣يوسف باتيزكي في االسبوع الثاني من شهر أبريل 

عن نوايا إسرائيل في االستفادة المباشرة من االحتالل األميركي وذلك لتوفير الكميات التي تحتاجها ) حيفا

  %. ٢٥إسرائيل وبأسعار رخيصة، فهذا الخط من الممكن أن يخفض أسعار الوقود بنحو 

على حد تعبير وزير البنية التحتية اإلسرائيلية، وهو " روتردام الشرق االوسط"ومن شأنه أن يحول حيفا إلى 

جزء من مشروعات التعاون اإلقليمي بين إسرائيل والمنطقة في الشرق االوسط مما يساهم في إحتالل 

  . المكانة اإلقليمية األولى بالنسبة لها

 )١( اإلسرائيلي في العراق المحتلالتغلغل

   بدار بابلخاص

   كيوان مأمون

واتخذ .  في العراق إلى المرحلة التي أعقبت انتهاء الحرب العالمية األولىالصهيونينشاط  جذور التعود

 في سبيل المنادية وصورا متعددة الجوانب منها اإلعالمية عن طريق إصدار و نشر بعض الصحف أشكاال

مع وبث روح  كانت أهدافها للتجالتيهجرة يهودية، ومنها االجتماعية حيث أنشأت بعض المحافل واألندية 

كما أن المدارس ودور العلم .  الهجرة إلى فلسطينروحالعداء للقومية العربية والعمل على التحرك لبث 

وحيث برزت قلة من يهود العراق أعجبوا باألفكار الصهيونية، ومن . الهجرةلعبت دورا بارزا في سبيل 

 لهما إثناء الحرب سبق ساسون اللذان ينوبنيام" المعلم" ساسون بن الياهو ناحوم، الملقب بأهرونأبرزهم 

 تخويلهما بتشكيل جمعية في العراق، تكون العالميةالعالمية األولى أن طلبا تحريريا من المنظمة الصهيونية 

إال أن مكتب المنظمة في مدينة .  الصندوق القومي اليهوديباسمفرعا لمنظمة الكيرن كايميت أو ما يعرف 

ولكنهما رفدا .  إرجاء ذلك لحين استكمال إنشاء فرع المنظمة في اآلستانةامنهمكولون األلمانية طلب 

  .  وصحف ومجالت خاصة بالمنظمة الصهيونيةوكتببنشرات 

وخالل . اجتماعية نشاط الحركة الصهيونية في العراق الحقا شكل نشاط لجمعيات ونوادي ومنظمات واستند

 وجمعية نشر منتوجات العراقيين،معية الشبان ج:  كان من أبرز تلك الجمعيات١٩٣٥-١٩٣٠الفترة 
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  ) ١. ( و جمعية مكابيالعبرية،، ومنظمة الشبيبة )الشبيبة(فلسطين، وجمعية أهيعيفر

 األولى بين كانت تمكنت الصهيونية من دفع يهود العراق إلى الهجرة إلى فلسطين المحتلة على دفعتين، و

  . ١٩٦٣ بعد عام  وهي األكبر فيما جاءت الثانية١٩٥١و١٩٥٠عامي

 ضد التحريض ذلك الحين ظلت الحركة الصهيونية العالمية تكن عداء سافراً ضد العراق و استمر ومنذ

 دولة العراق و انخراطها إلى تبنتهادولته العتبارين أساسيين تمثل األول في الخيارات االستراتيجية التي 

لخيار على أرض الواقع في مناسبات عديدة ، أما  اهذاجانب الدولة الفلسطينية بصورة مبدئية وقد أثبتت 

 الصهيونية في أرض الرافدين إضافة إلى تلك األحقاد التاريخية التلمودية المطامعاالعتبار الثاني فيتمثل في 

  .  منذ عهد الملك البابلي العظيم نبوخذنصرالعراقضد 

   إلى العراق العودة

 من التحريض كبيري الحملة التي ساهمت إسرائيل فيها بقسط  بداية الحملة األميركية ضد العراق، وهمنذ

 واقتصادية على وضع وعسكريةالتجسسي، عملت أوساط إسرائيلية مختلفة سياسية -والجهد أالستخباراتي

  . تصورات ومخططات لمرحلة ما بعد بغداد

 نادي الدول فياً  قبل أن تضع الحرب أوزارها في العراق كان في حكم المؤكد أن إسرائيل ستكون عضوو

 تحقق ذلك في المجال األول، وفيما. استراتيجية وسياسية واقتصادية: الرابحة منها، وذلك في ثالثة مجاالت

جني :  اقتصاديا وآخر سياسًيا بحجر واحدعصفوًرافإنها تسعى اليوم لحصد المزيد من المكاسب لتصطاد 

لفة، وبناء عالقات تعاون وصداقة مع دول عربية  استثمارية مختشركاتأرباح طائلة بوسائل عديدة وعبر 

 من ألد أعدائها، مما سيساهم في فتح المزيد من األبواب في الوطن العربي األمسمركزية كانت حتى 

  .  وبمساعدة األميركيينأمامها،

، وهو ٩/٤/٢٠٠٣ هذه الدراسة ألشكال التغلغل اإلسرائيلي في العراق خالل الفترة الممتدة من تعرض

 الرئيس العراقي تعيين، وهو تاريخ اإلعالن عن ٢٠٠٤يونيو-اريخ سقوط بغداد، وأوائل حزيرانت

 عالوي ستكون مهمتها تسلم السلطة إيادغازي الياور، وحكومة عراقية مؤقتة برئاسة ) المؤقت(الجديد

في  األمن الدولي يتضمن حل سلطة االئتالف مجلس بعد صدور قرار عن ٣٠/٦/٢٠٠٤والسيادة بعد 

  . البريطاني للعراق، واستبداله بوجود قوات متعددة الجنسيات فيه-األميركيالعراق وانتهاء وضع االحتالل 

  :  اقتصادية أوليةتصورات

 من متتالية أن وضعت الحرب أوزارها، وسقط النظام العراقي، انتشرت في العراق وخارجه موجات بعد

 إلى أنه بعد أن أنهى المعطياتوأشارت . دة إعمار البالدالشائعات حول مشاركة إسرائيل في عمليات إعا

 سويمة على ساحل البحر الميت بعد مناقشات تركزت بلدةالمنتدى االقتصادي العالمي مؤتمره االستثنائي في 

 مبادرات تتعلق بالعراق وتطوير اقتصاديات الشرق وإعالنعلى تشجيع السالم بين إسرائيل والفلسطينيين 

 السالم مع العراق وإقامة صنعوزير التجارة اإلسرائيلي ايهود اولمرت أن إسرائيل تريد صرح . األوسط

  ) ٢. ( هذا البلدمععالقات تجارية معه، مؤكدا عدم وجود أي عالقات حاليا 

 في الصحف ونشرت ٢٠٠٣أغسطس- دراسة أعدتها وزارة المالية اإلسرائيلية أوائل آبوبموجب

 العدوان على العراق في غضون آثار مليار دوالر من ١٧,٥تحقق أرباحا بقيمة اإلسرائيلية، فان إسرائيل س

 في الدراسة المذكورة انه بامكان إسرائيل، معوزويوضح رجل االقتصاد شلومو . السنوات الخمس القادمة

هذا .  من ميزانية وزارة الدفاع بعد زوال الخطر العراقيدوالر مليون ٤٠٠ - ٧٠٠وألول مرة، تقليص 
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في أسعار النفط الذي سيشحن إليها من العراق، مما سيوفر % ٤٠ -٢٥ بنسبة المتوقعافة إلى االنخفاض إض

 الدراسة تتوقعكذلك .  مليون دوالر إلى مليار وربع المليار دوالر في العام الواحد٧٥٠ من اقتصادهاعلى 

إضافة إلى .  دوالر في كل عامنمليو ٣٠٠ الوافدة إلى إسرائيل وازدياد مدخوالتها بقيمة ةانتعاش السياح

 الفلسطينيين، هذا عدا عن فتح أبواب االستثمار معمليار ونصف المليار دوالر في حالة إحراز السالم 

  .  الواحدالعام مليون دوالر في ٥٠٠األجنبي بقيمة 

 تتطلع إسرائيليةأما في القطاع الخاص فهناك تسابق بل تدافع من طرف شركات .  على المستوى العامهذا

ويأتي ذلك بعد .  التحتية والعقاراتوالبنىإلى مباشرة أعمالها االستثمارية في العراق في مجاالت الطاقة 

 ،" احرونوتيديعوت"وكانت صحيفة .  اإلسرائيليةالحكومةالضوء األخضر الذي تلقته هذه الشركات من 

 االميركية رسمية في وزارة الدفاع درمصا: "  إلعادة اعمار العراق جاء فيهالمناقصاتنشرت تقريًرا حول 

 إسرائيلية في تزويد المواد شركاتتوجهت مؤخًرا إلى إسرائيل وأبلغتها بعدم وجود أي مانع يحول دون قيام 

وفي ضوء ذلك تقدمت عشرات الشركات اإلسرائيلية ". العراقوالخدمات وأعمال مختلفة متعلقة بترميم 

 و ،"معادية دولة"لى التراخيص التي تمكّنها من العمل واالستثمار في  للحصول عالماليةبطلبات إلى وزارة 

 ،"نسيم" كبرى شركات البناء، ،" بونيهسوليل: "ذكر مكتب الناطق بلسان الوزارة، أسماء كبرى هذه الشركات

 التحتية، كبرى الشركات اإلسرائيلية في مجال البنى ،"ارونسون" والبري، البحريكبرى شركات النقل 

 في مجال تقطير - "  إلسرائيلالشركة" الطرق، إنشاء مجال ،" إسرائيلأفريقيا"  المياه، -" كاردان"ة شرك

  ) ٣. ( مجال تشغيل مصافي تكرير النفط-" بزان"المياه، 

 مع العراق، بعد أن كان العراق في قائمة بالتجارة وقع وزير المالية بنيامين نتنياهو على أمر يسمح وقد

 األمر أية عالقة تجارية، أو مالية، وال سيما تصدير واستيراد ويتضمنظر التعامل معها، الدول، التي يح

 مدير عام دفعوهذا األمر ) ٤ (. ويسري مفعول هذا األمر لمدة عام من تاريخ صدورهأموال،بضائع، ونقل 

سيصل عن  لشراء نفط خام من العراق تستعد الشركة"أن :  يشار بن مردخاي إلى القول،"بزان"شركة 

من إجمالي واردات إسرائيل من النفط، لكن % ١٠ عن األولىويدور الحديث في المرحلة . طريق تركيا

  ". ذلكالكمية ستزداد بعد 

 معنيون بمشاركة أنفسهم العراقيين ان"  احرونوتيديعوت" محرر الشؤون االقتصادية في صحيفة ويزعم

 بأن أقواال مناقضة كانت وردت ا على لسان وزير علماه،  حد قولعلى"  العراقيةالكعكة"اإلسرائيليين في 

 لنا أي مصلحة بإشراك إسرائيل أو التعاون معها في مجال ضخ النفط أو ليست"النفط العراقي جاء فيها انه 

  ) ٥". (وليس لإلسرائيليين أن يحلموا بذلك.  حيفا- قناة كركوك إحياء

 التخطيط، المشاريع، الخدمات الطبية، األدوية، إدارة : عشر شركات إسرائيلية مختصة في مجاالتودرست

 إمكانية مشاركتها في اعمار األمنيةالهندسة والمواد االستهالكية وتطوير األجهزة الخاصة بالفحوصات 

 اللتين يمثالهما المحامي غلعاد شير، ،"واثيربول "وشركة" امنت"ويتم ذلك عن طريق مجموعة . العراق

وتحاشيا .  في الوفد اإلسرائيلي المفاوض مع الفلسطينيين أيام حكومة ايهود براكبارزاالذي كان عضوا 

  ) ٦. ( األميركيين، وبناء على طلبهم، تسعى هذه الشركات الرتداء أغطية عربيةإلحراج

 مصرية وأردنية في المناقصات، إذ شركات مصادر في البنتاغون قد أوصت إسرائيل بإشراك وكانت

 ضمن مشاريع إعادة بناء العراق والتي تقدر بمليارات إسرائيلناحية السياسية في دمج سيسهم األمر من ال

  ) ٧. (الدوالرات
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 كان قد صرح في مقابلة األبيض، أن جون تيلور، إحدى الشخصيات االقتصادية المؤثرة في البيت ويذكر

 جهود إعادة اعمار العراق  اإلسرائيلية للمشاركة فيالشركاتأدعو : قائال"  احرونوتيديعوت" مع صحيفة 

 أمينيشار إلى أن تيلور هو ". ( كيف تستغل الفرص الكبيرة المتاحة أمامهاالشركاتوآمل أن تعرف هذه 

 صادق على منح الذيعام اللجنة األمريكية المكلفة باإلشراف على االقتصاد اإلسرائيلي وهو الشخص 

 في المجاالت االقتصادية التي ستشهدها العراق في  التشريععمليةويقول تيلور أن ). الضمانات إلسرائيل

 أمام الشركات اإلسرائيلية الستغالل الواقع االقتصادي الجديد في العراق مما فرصةغضون أسابيع ستتيح 

  ) ٨". ( االقتصاد اإلسرائيلي برمته إلى أمامسيدفع

 باالندماج مع شركات اإلسرائيلية  المقابل سارعت وزارة التجارة األمريكية إلى إسداء النصيحة للشركاتفي

وتقدر اإلدارة األمريكية بان قيمته .  في الوقت المناسبالعراقيةأردنية تمهيدا للمنافسة المتوقعة على السوق 

وأوصت وزارة التجارة المذكورة الشركات .  دوالر وبين تريليون دوالرمليار ٦٥٠ستتراوح بين 

 أمريكية فازت شركات مع شركات أردنية لتكون مقاوال ثانويا لسبع  المعنية بالعمل في العراقاإلسرائيلية

  ) ٩. (العراقبعقود في مجال المساعدات االنساية وترميم البنى التحتية في 

 األمريكية بغية اإلدارة تكمن المفارقة أيضا في قيام وزارة الزراعة اإلسرائيلية بإجراء االتصاالت مع و

 انه ضمن هذه المداوالت تفحص وأعلن. لعراق بالد الثروات والخيراتتصدير الفواكه والخضراوات ل

واليوم تقوم .  ومنتجات زراعية فلسطينية أيضاخضراواتإمكانية ضم السلطة الفلسطينية والسماح بتصدير 

 مليون دوالر ٥٠ األطعمة المختلفة لجنودها في العراق من إسرائيل بقيمة بشراءالواليات المتحدة األميركية 

  ) ١٠. (شهريا

 سيترأس الشركة تشمنسكي، أن الخبير في مجال االقتصاد في معهد التخنيون بحيفا، البروفسور دانيل وذكر

 العراقي، وأوضحت المصادر اإلسرائيلية بأن االقتصاد لتطوير" ميدل ايست دفلوبمانت: مداف"األمريكية 

ة االستثمارات اإلسرائيلية تشمنسكي بن  وأوروبا، واألردن، وشركالمتحدة،رجال أعمال من الواليات 

وأشارت . ، يشرفون على هذه الشركة، أي شركة مداف%٢٥ فيها دانيل تشمنسكي بنسبة يساهمشاحر، التي 

 األوسط،، وعلى خلفية التطورات في الشرق ٢٠٠٢ المصادر إلى أن شركة مداف أقامت في العام هذه

 كما أقامت عراقيين،ت من دول عربية، ورجال أعمال أقامت شبكة استخبارات تجارية، بمساعدة شركا

 إلى العراق، والمنتجات اإلسرائيلية اإلسرائيلية الخبرة"عالقات مع رجال أعمال إسرائيليين، من أجل إدخال 

 بأن استراتيجية الشركة هي االندماج في المشاريع المتعلقة بالبنى وأوضحتغير المعروفة بأنها إسرائيلية، 

  ) ١١". ( وليس فقط تصدير منتجات إسرائيلية إلى العراقالعراق، التحتية في

   العراقي النفط

 ـ حيفا، الذي الموصل األوساط اإلسرائيلية عن رغبتها في استئناف ضخ النفط العراقي، عبر أنبوب عبرت

ة بنيامين  وقد تحدث وزير الماليإسرائيل،عمل في ثالثينات القرن الماضي، وتوقف الضخ فيه نتيجة إقامة 

 زيارته األخيرة للندن أنه يتوقع إعادة ضخ النفط في هذا خاللنتنياهو مؤخراً عن هذا الموضوع، وأعلن 

 أقيمت في حينه وقد ،"حيفا يمر وقت طويل إلى أن يتدفق النفط العراقي نحو لن": األنبوب قريباً، وقال

 و H4/ في األراضي العراقية، و وهي / H3 و H2 و H1/محطات تخزين على هذا الخط، حملت أسماء 

H5 /١٢. ( في األراضي األردنية، ويعود مصدر هذه األسماء إلى كلمة حيفا باإلنكليزيةوهي (  

 إلى العراق، واشنطن من تل أبيب دراسة إمكانية ضخ النفط من خالل نفط كركوك في شمالي وطلبت
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 ـ حيفا، وهو الخط الذي الموصلخط / نبوب ترميم أ/ مصافي النفط في حيفا، وتقدير تكاليف إعادة بناء 

وقد قدرت وزارة البنى التحتية . ١٩٤٨ عام حتىضخت شركة النفط اإلنكليزية ـ اإليرانية النفط عبره 

 ألف دوالر، لكل كيلو متر واحد، ويذكر أن تركيا تخشى من أن ٤٠٠اإلسرائيلية أن يكلف مد األنبوب نحو 

و ) ١٣. (راً بها، قد تؤدي إلى أزمة في العالقات التركية اإلسرائيلية الخط إضراهذاتلحق إعادة تشغيل 

 ناقشت فيه الجهود اجتماعاً، الهيئة المشتركة للتعاون االستراتيجي بين إسرائيل والواليات المتحدة عقدت

  ) ١٤". ( السلطة في العراقالستقرار"المبذولة 

 إلى حيفا كركوكة تشغيل خط أنابيب النفط من  الحكومة اإلسرائيلية على شركات تركية إعادواقترحت

 الشركات التركية لتأمين عملية إلىكذلك قدمت شركة إسرائيلية اقتراحا مماثالً . ١٩٤٨والمغلق منذ عام 

 رئيس اتحاد المقاولين األتراك نهاد أوزدمير بأن وأقر.  إلى ميناء حيفاالعراقنقل النفط الخام من شمال 

وعزا ذلك إلى أن الشركات التركية أنشأت جزءاً مهماً من خط .  اإلسرائيليةاالقتراحات تركيا تلقت فعالً هذه

ويبدو .  هذا المجالفي جيحان، وأن الطلبات اإلسرائيلية قُدمت إلى الشركات التركية لخبرتها -  باكو أنابيب

لتركية على تراجع أهمية  ردود الفعل اتهدئةإن الغاية من تقديم هذه االقتراحات إلى الشركات التركية هو 

 كركوك إلى تركيا، ومنها إلى العالم من طريق البحر نفطريمورتاليك الذي ينقل -خط أنابيب كركوك 

  . األبيض المتوسط

 وضع خط عن أن وزير البنية التحتية اإلسرائيلي يوسف باريتسكي من خبرائه إعداد تقرير موسع وطلب

 الطاقة االميركية قد وزارةوكان وفد من . الموضوع سياسيا وفنيا حيفا لتقويم جدوى هذا -أنابيب كركوك 

 العراقية إلى إسرائيل، ثم إلى البحر المتوسط، النفطأعد خطة قابلة للتنفيذ لتأمين نقل النفط الخام من حقول 

ط ومعروف أن سعة خ.  تركيا وفقدان أهميتها االقتصادية واالستراتيجيةأهميةاألمر الذي من شأنه تقليل 

 بكثير حيفا أقل من ذلك - مليون برميل سنويا، بينما سعة خط كركوك ٧٠ تصل إلى ريمورتاليك - كركوك 

 ذاتها، علما أن والسعةوفق إمكانياته السابقة، ولكن في حال مد خطوط أنابيب أخرى، ستكون له األهمية 

   )١٥. (اميركيذلك يتطلب استثمارات إسرائيلية تبلغ ثالثة مليارات دوالر 

  : السياحة

 أمام حملة العراق قناة األعمال واالستثمار تجري مفاوضات حثيثة من اجل إتاحة فرصة زيارة بموازاة

 حيفا بتنظيم دورة إرشادية من لجامعةولهذا الغرض ستباشر مدرسة السياحة التابعة . الجنسيات اإلسرائيلية

وقد بادر إلى تنظيم الدورة كل من المؤرخ ومرشد . العراقاألدلة السياحيين لمرافقة سياح إسرائيليين إلى 

 عفروني رئيس الجماعات اليهودية التي هاجر أفرادها من العراق إلى واهارونالسياحة ارييه يتسحاقي 

 للعراق منظمو دورة المرشدين السياحيين أنهم يعتزمون إخراج أول مجموعة إسرائيلية وصرح. إسرائيل

 السفر في رحلة باالمكان دوالر سيكون ٨٥٠ديراتهم إلى انه مقابل وأشارت تق. ٢٠٠٣في شهر اكتوبر

و قال المدير األكاديمي لمدرسة السياحة . وغيرها أيام يزور اإلسرائيليون خاللها بغداد والبصرة ٨تستغرق 

 الدورة تستهدف إعداد مرشدين لمرافقة مجموعات سياحية وهي مكونة إن: "يوئيل منسفلد.في جامعة حيفا د

 يذكر و.  تعليمية يطلع خاللها الدارسون على اقتصاد وثقافة وتاريخ وتراث وغذاء العراقساعة ١٢٠ من

 حقيقة وجود نحو مليون إلىأن القائمين على المشروع يستندون في برامجهم االستثمارية في مجال السياحة 

حلم هؤالء واقعا بهمة فهل يصبح . رأسهمإسرائيلي من اصل عراقي، يحن الكثيرون منهم لزيارة مسقط 

  ) ١٦. (؟!!االميركان
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  :  األراضيشراء

 على شراء األكراد في أنقرة أحمد مراتلي ممثل مكتب الجبهة التركمانية أنه تم تأسيس بنك لتشجيع صرح،

 التركماني أن رأس المال المسؤولوأكد . أراض في منطقة في الشمال العراقي، باسم بنك القرض الكردي

" وأوضح أن مجموعة مهمة من.  مقرا لهالسليمانيةوراء هذا البنك الذي اتخذ من مدينة اليهودي يقف 

وكانت ) ١٧. ( لشراء أراض عراقية تقع شمال العراق وفي مناطق أخرىمحاوالت مؤخرا بدأت" إسرائيل

 بنك طريق عن أن شخصيات إسرائيلية قامت عن ١١/١٢/٢٠٠٣ قد كشفت في التركية" ميلييت"صحيفة 

 ميسرة لألكراد الراغبين في قروض السليمانية في شمال العراق بتقديم ومقره"  كريديت بنكدستانيكر"

وأشارت الصحيفة إلى أن تقريرا . العراقشراء ممتلكات المواطنين العرب والتركمان في شمال 

ن دوالر  مليو٣٠٠ قامت عن طريق البنك بتقديم اإلسرائيليةلالستخبارات التركية يؤكد أن الشخصيات 

  .  العرب والتركمان إلى األكرادممتلكاتقروض خالل عام واحد لنقل 

 لشراء أراضي ومنازل في قروضا قدم"  كريديت بنككردستاني" تقريرا لوزارة الخارجية التركية أن وكشف

ذه و الشرط الوحيد لتقديم البنك ه. إسرائيليونشمال العراق وان هذا البنك يموله ويدعمه رعاة وضامنون 

 ومنازل مواطنين عرب وتركمان في مدن الموصل وكركوك أراضيالقروض هو أن يتم تخصيصها لشراء 

وأوضحت أن تسديد قيمة هذه القروض يبدأ بعد خمس سنوات من .  الدينوصالحواربيل والفلوجة وبعقوبة 

  ) ١٨. (تسلمها

أقام، في عدد من المدن العراقية،  الصهيوني الموساد أكد مصدر آخر في الجبهة التركمانية أن جهاز كما

 والسليمانية واربيل وجميعها قريبة من الحدود مع كل من إيران والموصلدهوك : عدة مكاتب سرية مثل

 زاروا هذه العراقيةوأن عددا من الحاخامات والخبراء الصهاينة المتخصصين قي الشؤون . وسوريا وتركيا

وبالمقابل أصدر رجال الدين . العراقستراتيجية حول مستقبل المدن بهدف إعداد دراسات أمنية ودينية وا

 فتاوى تحرم التعامل مع اليهود وبيع أي أراضى أو وكركوكاإلسالمي العراقيين في كل من الموصل 

  ) ١٩. ( بصفة خاصة وفي أنحاء مختلفة من العراقالعراقيمنازل لهم في الشمال 

 الصنع في العديد مسبقةإسرائيلية لألبنية الجاهزة إنشاء منازل  القوات األميركية بالتعاون مع شركات وبدأت

 جالل الطالباني ومسعود البرزاني وتحديدا بقيادةمن المناطق الكردية الخاضعة لسيطرة الفصيلين الكرديين 

والهدف من إقامة .  ومناطق تابوف ألربيل في الشمال العراقيودهوكفي مناطق عفرة وجمجمال ورانيا 

 إسرائيل استيطان اليهود األكراد الذين يجري التخطيط لعودتهم لمنطقة كردستان من تسهيلازل هو هذه المن

  ) ٢٠. (كرديومناطق أخرى من العالم والذين تقدر أعدادهم بنحو مئة وخمسين ألف يهودي 

  

  :  إسرائيليةقنصلية

 احد في " فيال"  كبير إلى انه ذهب برفقة ضابط اميركي,  مترجم عراقي يعمل مع القوات االميركيةقال

 التي ما تزال تعمل سرا وقال أن عددا من اإلسرائيليةليكتشف انه موجود داخل القنصلية , إحياء بغداد

 القنصلية اإلسرائيلية من بينهم احمد الجلبي وموفق الربيعي وجالل علىأعضاء مجلس الحكم يترددون سرا 

 أوائل أعدادا كبيرة من اليهود العراقيين الذين هاجروا  و أكد مواطنون عراقيون أنوغيرهمالطالباني 

و أن معظم . ممتلكاتهمبحجة البحث عن , خمسينات القرن الماضي إلى إسرائيل موجودون داخل العراق

والقنصلية اإلسرائيلية في .  للمرة األولىالعراقاليهود العائدين للعراق هم ممن ولدوا في إسرائيل يدخلون 
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 لهم وسائل التعرف على ممتلكاتهم استنادا للوثائق والخرائط التي وتؤمن,  األمن والحمايةبغداد توفر لهم

"  العراقي الوطني المؤتمر" وذكر أن جماعة احمد الجلبي الذين يطلقون على أنفسهم . القنصليةتملكها 

بقة مع اليهود  بعالقات تجارية سايرتبطوان بعضهم كان ,  سماسرة مع يهود إسرائيل العراقيينيعملون

  ) ٢١.(العراقيين المقيمين داخل إسرائيل

 إن" اإلسالمية خطبة الجمعة أمام مئات المصلين للثورة الشيخ صدر الدين القبانجي من المجلس األعلى وقال

 فإننا سنكشف ومنهجنا اضطررنا للدفاع عن ديننا إذا"وأضاف أنه. إعالما فاسداتمارسالقناة العراقية ال تزال 

 باالسم تقوم بإدارة شبكة اإلعالم نعرفهارا عن وجود عناصر إسرائيلية تابعة للمخابرات اإلسرائيلية أسرا

 الملفات الموجودة لدينا إذا اضطررنا لذلك إلى وسائل اإلعالم وسنعطي)". أيراكي ميديا نت وورك(العراقي 

  ) ٢٢". ( منهجها الفاسدعن" العراقية" لم تتخل هذه مالفضحها ونشرها 

  :  الموسادنشاط

 بالوقوف اإلسرائيلي" الموساد" ومثقفي العراق، ألكاديميي هاني الياس األمين العام للرابطة الوطنية اتهم

 النظام العراقي علىقال أن معظم الضحايا لم يكونوا محسوبين .  والمثقفين العراقيينالعلماءوراء اغتياالت 

صحيفة .  الوليدة في العراقالمؤسساتط يهدف إلى تحطيم السابق مما يجعل أسباب تصفيتهم ترتبط بمخط

 مرتبط بجهاز االستخبارات الخارجي اإلسرائيلي اغتياالتالمستقبل الجامعية والعلمية العراقية عن فريق 

 شخصية ٨٠٠ قائمة أولى تضم ولديه"  الجمهوري السريالجيش" هذا الفريق اسم حمل وقد ،"الموساد"

  ) ٢٣. (لماء العراقيين بمختلف التخصصاتمرشحة لالغتيال من الع

 على حسين هذا السياق كشف النقاب في وقت الحق عن اغتيال عالم الذرة العراقي الدكتور مجيد وفي

 بأنه عثر على جثة العراقيةوصرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية . األستاذ في كلية العلوم بجامعة بغداد

 أن الكشف الطبي على الجثة أوضح أن القتيل أصيب وقال..  بغدادسطبو"  خاتونراغبة"القتيل في منطقة 

وأفادت عائلة عالم الذرة العراقي خالل التحقيق بأنه لم يعد إلى منزله . القلببعيار ناري في الظهر باتجاه 

 في أجنبيةولم يستبعد المصدر العراقي تورط مخابرات . وأكدوا انه ال عداء له مع اى احد.. أسبوعمنذ 

  ) ٢٤". (الموساد" حادث االغتيال وخاصة المخابرات اإلسرائيلية 

 ٢٠٠٤ في نهاية كانون الثاني من العامقام" الموساد" معلومات أن جهاز االستخبارات اإلسرائيلي وأفادت

وتم نقل .  خاصة تضم ستين من العناصر المؤهلة في قوات البشمركة الكرديةسريةبتشكيل وحدة كوماندوز 

 حيث ٢٠٠٤ وحدة الكوماندوز من مطار كركوك إلى مدينة نتانيا اإلسرائيلية في بداية شباط ادأفرجميع 

 تدريبية مكثفة استمرت أكثر دورةخضع أفرادها إلقامة سرية في احد المعسكرات البعيدة عن المدينة وتلقوا 

وذكرت . متاحف ناسفة ونهب اآلثار والعبواتمن شهر على القيام بعمليات اغتيال واختطاف وزرع 

 وسياسية عناصر وحدة الكوماندوز بقائمة أسماء تضم شخصيات علمية زود" الموساد"المعلومات أن جهاز 

وتم .  جسديا في العراقتصفيتهمواجتماعية واقتصادية للقبض عليهم أو اختطافهم ونقلهم إلى إسرائيل أو 

والموصل وكركوك والبصرة وكربالء  كبغدادتوزيع عناصر هذه الوحدة على محافظات عراقية مختلفة 

 مقرهم الرئيسي في ويوجد شبهة المواطنين العراقيين إثارةوالنجف وبدأوا يسكنون في مساكن بسيطة لعدم 

 أن تشهد الفترة القصيرة المقبلة مزيدا من عمليات الخطف واالغتياالت المتوقعومن . مدينة السليمانية

 منالموصل إضافة لعمليات تخريبية في مؤسسات مهمة  عراقية وبوجه خاص في كركوك ولشخصيات

  ) ٢٥. (بينها مؤسسات دينية إلحداث فتنة بين السنة والشيعة
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  :  التجاريالنشاط

.  وعربيةوأوروبية النشاط التجاري اإلسرائيلي في العراق شكل شركات تجارية تحمل أسماء أميركية يتخذ

وفي ذكره أن هذا ) ٢٦. ( شركة١٥٠ في العراق بات يتجاوز ويعتقد أن عدد الشركات اإلسرائيلية العاملة

منذ بدأ جهاز ,  تاريخ يمتد ألكثر من ثالثين سنةلهالنشاط يستند إلى كون الوجود اإلسرائيلي في العراق 

ووصل الحقا إلى محافظتي كركوك ,  ودهوكواربيلالموساد تأسيس قواعد في محافظات السليمانية 

  : اإلسرائيلية العاملة في العراقالشركات بأسماءلي قائمة جزئية وفي ما ي) ٢٦. (ونينوى

  نشاطهامجال الشركة

 .قديمة  حافالتتصدير "دان"

 . المعاطف الواقية من الرصاصتصدير "ربينتكس"

 . االبواب المتينةتصدير "حوسيم شريونيت"

 األبواب ومنتوجات اخرى للمواقع تصدير " كرميئيلعيتس"

 .الحدودية

 .الدهانات "طمبور"

 للبيرة والمشروبات الخفيفة المصدرة "ثميون"

 .االخرى

 . المياهتنقية  أجهزةإنتاج "٤ - تامي"

 . األسالك الشائكةإنتاج "ترليدور"

 . المطابخإنتاج " غازتنور"

 . الهواتفإنتاج " كومغايه"

 . االلكترونياتإنتاج "سكال"

 . معدات الريإنتاج " دان- نعان"

 . الوقودتوزيع "سونول"

 .النسيج "دلتا"

 . والبناءاإلسكان  بونيهسوليل"

 . التحتيةالبنى أرونسون

  في المياه،متخصصة »كاردان«

 . مجال إنشاء بنى تحتيةفي »أشتروم«

 . في مجال إنشاء الطرق»  إسرائيلأفريقيا«

 . في تقطير المياهالمتخصصة » إلسرائيلالشركة«

 .شغيل مصافي التكرير تمجال »بزان«

 . جمركيتخليص  كارجوفالينج

 . جمركيتخليص سبسيور
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 . جمركيتخليص تراتسكالل

 . جمركيتخليص أغيش

  

 الشركات بدأت" البنتاغون" االحتالل األميركي للعراق و بضوء أخضر من وزارة الدفاع األميركية وبعد

 العراق والتي تقدر قيمتها بمليارات اعماريركية إلعادة اإلسرائيلية االستعداد للفوز بعقود في المشاريع األم

  .  وأردنيةمصريةالدوالرات، وتتيح لها االندماج مع شركات 

 البنتاغون توجهت في قد ذكرت في أحد أعدادها أن مصادر رسمية ،" أحرونوتيديعوت" صحيفة وكانت

 إسرائيلية في تزويد المواد شركاتإلى مصادر إسرائيلية وأبلغتها بعدم وجود أي مانع يحول دون قيام 

 بإشراك شركات مصرية وأردنية في وإسرائيل. والخدمات وأعمال مختلفة متعلقة بترميم العراق

 في دمج إسرائيل في مشاريع إعادة بناء العراق والتي السياسيةالمناقصات، إذ سيسهم األمر من الناحية 

  . الدوالراتتقدر بمليارات 

 وهي من ضمن مجموعة العراق شركة إسرائيلية تستعد لالستثمار في أول" بونيه سوليل"  شركة وكانت

 في مجال البنى التحتية، وهذه أنواع العمل المطلوب بخبرتهاالمعروفة ) إسكان وبناء" ( فبينويشيكون"

 مجال أيًضا، وهي أكبر الشركات اإلسرائيلية الخاصة في ،"أرونسون" شركة وقامت. تنفيذها في العراق

  . البنى التحتية بدراسة االستثمار في العراق على ضوء توجه شركة أردنية

 فهي شركة العراق، الشركات اإلسرائيلية األخرى التي تتطلع إلى االستثمار في مشاريع إعادة إعمار أما

ء  مجال إنشافي"  إسرائيلأفريقيا" إنشاء بنى تحتية، مجال في" أشتروم" في المياه، المتخصصة" كاردان"

 في مجال تشغيل مصافي تعمل التي" بزان" في تقطير المياه، والمتخصصة"  إلسرائيلالشركة"الطرق، 

  ) ٢٧. (التكرير

 تورد مواد اإلسرائيلية>> سونول<< مصادر صناعية إسرائيلية في القدس المحتلة أمس، أن شركة قالت

وتعتبر هذه .  مليون دوالر٧٠ بقيمة دعقنفطية مكررة إلى قوات االحتالل األميركية في العراق في إطار 

وقال المصدر .  بعد الرئيس المخلوع صدام حسينماالصفقة األولى المعلن عنها لتل أبيب مع عراق 

 مورغنتاون<< إحدى أكبر الشركات النفطية اإلسرائيلية، ولشركة ،>>سونول<<لـاإلسرائيلي أن العقد منح 

 العمالقة التي لزمتها سلطة االحتالل معظم األميركية>> يبرتونهال<< من قبل شركة األميركية،>> الدولية

  ) ٢٨. ( إعادة األعمار في العراقعقود

 بدأت العمل بعد التي مصادر إسرائيلية النقاب عن قائمة طويلة تضم العديد من الشركات اإلسرائيلية وكشفت

تمكنت من جني ماليين الدوالرات  الشركاتمشيرة إلى أن هذه . سقوط الرئيس العراقي السابق صدام حسين

 معظم شركات التخليص اإلسرائيلية من إقامة عالقات تجارية مع شركات تمكنت "وقد. منذ ذلك الحين

 كما تقوم بنقل العراق، أردنية، تقوم باستقبال السلع اإلسرائيلية عند معبر الشيخ حسين وتنقلها إلى تخليص

وتضم القائمة التي ".  منه إلى إسرائيلاإلسرائيليةلها الشركات بضائع من دول عربية إلى المعبر حيث تنق

 اإلسرائيلية العديد من كبرى الشركات اإلسرائيلية مشيرة إلى أنه يتم تسويق معاريف صحيفةنشرتها 

وتحدثت .  ال تبدو بضائع إسرائيليةبحيث بتغليفها من جديد وذلك دون الكشف عن مصدرها بضائعها

وحسب . فالينج كارجو وتراتسكالل وسبسيور وأغيش:  هيإسرائيلية تخليص  شركات٤المصادر عن 

.  مليون دوالر٤٠ بحوالي ٢٠٠٣ عبر األردن إلى العراق خالل العام إسرائيلالتقديرات نقلت سلع من 
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)٢٩ (  

 للعراق من دون المنتجات أن شركات إسرائيلية أخرى تبيع ٢/٣/٢٠٠٤ في" معاريف" ذكرت صحيفة و

 أصل يهودي أو عربي، يمتلكون بقاالت منمثال، كتلك التي تقوم بصفقات مع تجار إسرائيليين، . معرفته

 المرسلة إلى العراق توجد أيضا بضائع ذات طابع البضائعومن . مكتظة تُرسل إلى العراق عبر األردن

صدير بضائع  انه توجد شركتان على األقل توجهتا من اجل تلقي إذن بتالدفاعوقد أبلغت وزارة . أمني

 بشركات بين عشرات الشركات اإلسرائيلية التي تراود السوق العراقية، فهمت بعضها االقتران منو . أمنية

 األميركي في الجيشأميركية، وأوروبية أو عربية، من اجل أن تنافس كمقاول ثانوي على مناقصات 

  ) ٣٠. (العراق

   تمر البضاعة إلى العراق؟ كيف

 هو سوق نقل العراقائيلية إلى أن القسم األكبر والمربح من العالقات التجارية مع  الصحافة اإلسرتشير

 أو بيعها، هذه النوعية من شرائهاالبضائع من وإلى العراق، أي أن هناك شركات تنقل البضائع بعد 

 على نقل البضائع من إسرائيل إلى جسر الشركاتتعمل هذه . الشركات مرشحة للربح أكثر من غيرها

 بصمات" بعد إعادة تحضيرها وجمعها إلبعاد الـ العراقومن ثم نقلها إلى ) األردن(شيخ حسين ال

 في ظل هذه األوضاع لن تنتهي، ففي الفترة األخيرة سادت ظاهرة جديدة وهي قتل المشاكللكن ". صهيونية

 يمنع السائق األردني الذا  األردنيين الذين ينقلون البضائع إلى بغداد، وهي رحلة أربعة أيام، لكن هالسائقين

و يرى رجال .  مغرياً نسبة لما يعيشون هناكالمعاشالذي يتلقى معاشاً شهرياً ثابتًا من متابعة العمل، كون 

 والقومية ليست هي المشكلة، بل منافسة السوق الصينية، السعودية، األمنيةاألعمال اإلسرائيليون أن العوائق 

 من فمنهموهناك من ال يسهب في قضية أعماله التجارية ويسهبون في قضية الجميع، .  العائقهيإلسرائيل 

 االقتصادية بين إسرائيل وبغداد، العالقات أرى في انفتاح السوق العراقي اإلسرائيلي فرصة لتقوية أنا:"قال

 الرئيسي والمنطقي  أن يتحول ميناء حيفا إلى البابالممكنففي ظل الحملة األمريكية ضد سوريا، من 

 العراقو إذا تحولت القضية إلى اقتصادية فال بد من أن ".  الموانئ األردنيةجانبللدخول إلى العراق إلى 

 إلى التعاون التجاري نظرناتعتبر من األسواق التي تستوعب كميات هائلة مما ينتجه اإلسرائيليون، فإذا 

، وهذه النتائج تعود إلى حاجة ٢٠٠٠ العام منذهار مستمر األردني اإلسرائيلي نرى أن هذا التعاون في ازد

 وتؤكد الخطط االقتصادية المدروسة وبشكل واضح أن السوق اإلسرائيليون،السوق األردنية لما ينتجه 

 األردنية بأضعاف األضعاف، وإذا ربحت إسرائيل من األردن مبالغ وصلت حتى العام منالعراقية أوسع 

الذي ) الديمقراطي(والر سيكون الحال أفضل بعد هذا العام خاصة في النظام  مليون د٨٦,٤ إلى ٢٠٠٣

  . التجاريسيرعاه النظام األمريكي فيما بعد، وسيسهل وبشكل طبيعي التعامل 

 مليون ٣٠٠ ألف دوالر والثانية بـ ٣٠٠عقد صفقتين، األولى بـ ) رجل أعمال إسرائيلي( يركوني آسي

 مصاعب في هناك: "العراقيةألعمال كاتيس انه ال يقدر على دخول السوق بالمقابل يعترف رجل ا. دوالر

 وبعد العراقيون" بالدخول إلى السوق هناك ويضيف مقتنعلكنه .. قال" تحرير األموال من البنوك األردنية

  ) ٣١". ( على المنتجات، لديهم ما يكفي من النقودسينقضون عاما ٣٠حكم ديكتاتوري دام 

 السوق دخولير اإلسرائيلي أن الشركات اإلسرائيلية لن تحظى على األرجح بإمكانية  معهد التصدوذكر

 مليون ١٠٠ مباشر إلى غيرالعراقية بشكل مباشر في البداية، ولكن الصادرات السنوية قد تصل بشكل 

اكة مع  من الباطن أو من خالل عقود شراإلسرائيليةوقد تعمل الشركات . دوالر في األعوام الثالثة األولى
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و بإمكان الشركات اإلسرائيلية .  وتشيكية وبولندية واستراليةوأردنيةشركات أميركية وبريطانية وتركية 

 في مشروعات البنية األساسية وتشمل المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز أو أعمالالحصول على 

  ) ٣٢. ( مجاالت توريد السلع الغذائيةفي

  :  العراقتهويد

وهو . العراقة يهودية بريطانية في مجال تهويد العراق وأرسلت مندوبها إدوين شوكر إلى  مؤسستعمل

حيث يزعم أن الحق . الفراتوهدف المؤسسة إنشاء أكبر عدد من المستوطنات غرب نهر . يهودي عراقي

 يخفي  النيل والفرات وفي تلك المساحة الهماالتاريخي لليهود في العراق محصور فقط بين خطين أزرقين 

وسبق إلدوين أن شارك في أعمال عديدة . كما يقولون' إسرائيل الكاملة'الصهاينة سرا حينما يؤكدون إقامة 

 إسرائيل والصهيونية حتى التحق بكونجرس يهود الشرق األوسط وهو مجلس يضم ولمناصرةضد العرب 

 ودعم مصالحهمالكهم وحماية  عن اليهود والنازحين من الدول العربية ويهدف إلي المطالبة بأمممثلين

إال أن نعيم دنغور المليونير . إسرائيلفي السفر إلى ' إدوين'في البداية فكرت أسرة . ارتباطهم بإسرائيل

نصحها بعدم الهجرة إلى إسرائيل بل .  أوروبا وإسرائيلفياليهودي واألب الروحي لكل اليهود العراقيين 

 في والشروع شوكر إلى العراق ليشرع في االتصال بكل الجهات وعمليا أرسل. انتظار الهجرة إلى العراق

 العراق يوم سقوط بغداد يهودبدء أول مستوطنة يهودية تضم عددا أوليا يزيد علي المائة علما بأن كل 

 عددا كبيرا بدأ في العودة إلي العراق خالل أنإال .  يهوديا عراقيا٣٤وحسب إحصاءات األمم المتحدة كان 

 نعيم دنجور التي نشرت إعالنا في الصحف البريطانية مؤسسةد االحتالل بتوجيه خاص من شهور ما بع

 إلي التجمع في مقر المؤسسة لتوقيع استمارات العودة إلي العراق فورا العراقيينيدعو فيه كل اليهود 

 المؤسسة  تقاطر عليوبالفعل.  عن كل الممتلكات التي تركوها وراءهم قبل الخروج من العراقواإلفادة

 في بريطانيا واجتمع بهم دنجور الذي خاطبهم الموجودينوالمعبد اليهودي في لندن مئات اليهود العراقيين 

وهناك نشرع اآلن في بناء حياة يهودية ستفرض نفسها في .  اليهوديالتراثالعراق جزء مهم في ': قائال

 هذه استعادة أريدكم تعملون علي ١٩٨٠عامو لقد كانت آخر مراسم زواج يهودي في بغداد .القريبالمستقبل 

و . ال يتقنون العبرية جيداالعراقو إن إخوانكم اليهود الموجودين حاليا داخل .المراسم علي أرض العراق

 في عهد هارون الرشيد كانوا أغلبية في بغداد، اليهودأريدكم أن تعلموهم ما نسوه علي يد حكم البعث، إن 

  . '!بريمر؟عهد أال نستطيع أن نفعلها على 

' سيلفر كولن 'منهم تستعد قيادات يهودية أخري تستعد اآلن لعمليات شراء األراضي والتهويد في العراق و

 إسرائيل فوق سفارة العراق في علموهو شخصية شهيرة بين يهود العراق حيث كان الشاب الذي قام برفع 

سعة جواسيس من يهود العراق اكتشفتهم  تإعدام احتجاجا علي ١٩٦٩لندن أثناء مظاهرة يهودية عام 

 ١٩٧٣ ديفيد ساسون والذي شارك في حرب أكتوبر عام األعمالوهناك أيضا رجل .. المخابرات العراقية

 المصريين الذين خاضوا تلك الحرب ليؤسسا شركة تجارية في لندن، أحدولألسف فقد تشارك بعدها مع 

وأعلن ساسون . داقة العراقية اإلسرائيلية في تل أبيب تأسيس لجنة الص١٩٩٧ عام أعلنوكان ساسون قد 

 إسقاط إلي عن اتصاالت مع كل طوائف المعارضة العراقية من أجل السعي ١٩٣١ في بغداد عام المولود

 وخارجها لتأييد إسرائيلاحتشد اليهود من أصل عراقي داخل . نظام صدام حسين ومساعدة الشعب العراقي

وشار ديفيد . .  وشخصيات أخرىأبيب أستاذ األدب العربي في جامعة تل منهم ساسون سوميخ. الفكرة

 في لتسهيل توطين أكبر عدد من اليهود في العراقيساسون إلى دور أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني 
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 عازم هو والجلبي علي تأسيس عالقات بين إسرائيل والعراق أنهويؤكد ساسون . عراق ما بعد االحتالل

  . والصداقةلتعاون علي أسس ا

) ه يرتا. كارلوس س( عن تقسيم العراق فيكفي قراءة ما كتبه الحاخام في الجيش األميركي برتبة رائد أما

 يقول عن زيارته لحي يهودي في كتب مدفعية ميدان والذي ٣٢٠المحمولة جوا، كتيبة ) ١٠١(في الفرقة 

 ها نحن قد مررنا بمدينة أور المقدسة حيث توقللقد ذهبت إلي قبر النبي يونس وهناك خشعت ': الموصل

العسكرية المدرعة ودمرناها ودخلنا بغداد حيث ذبح رشيد علي ) نصرنبو خذ (ولد إبراهيم وقابلنا فرقة 

قلبي يخبرني أنها ستعمر باليهود قريبا جدا ولن تصبح .  ووصلنا إلي الموصل١٩٤١ عامالكيالني اليهود 

 ولكنه ألف أبو العراقأبو حصيرة جديد في . إذن سيحج اليهود إلى نينوي' يومنينوي المقدسة منسية بعد ال'

إذن الخطة تسير بال .  في مصرالتيفالمواقع التي سيرغب اليهود في زيارتها أكثر من تلك .. حصيرة

  ) ٣٣. (عراقيل أو مشاكل

 العراقي الدستورنود في  ال بد ذكره أن مناقشات حادة جرت بين أعضاء مجلس الحكم االنتقالي حول بومما

 مع حق التملك واسترجاع العراق،المؤقت، وال سيما حول بند يجيز لليهود من أصل عراقي العودة إلى 

 اإلسكان العراقي باقر جبر صوالغ، صرح قبل وزيروتجدر اإلشارة إلى أن . األمالك والمطالبة بالتعويض

 عودة اليهود علىومن المتوقع أن تُحدث الموافقة . ليهود حق العودة ليجيزيوم من ذلك أن القانون الحالي ال 

 مجلس الحكم االنتقالي فيما مواقفانقساماً واستياًء في الشارع العراقي، الذي تختلف وجهات نظره عن 

 أن حرب سيطرة على عصب االقتصاد العراقي بدأت فعلياً العراقيونعلى صعيد آخر، يرى . يتعلق باليهود

.  مالية خياليةمبالغلعراقيين، وذلك من خالل شراء مراكز تجارية مهمة وسط بغداد مقابل  جانب اليهود امن

 أثار بابل، وذلك بتغطية وحماية فيوقام ثالثة حاخامات من إسرائيل باإلشراف على عملية بحث وتنقيب 

   )٣٤(.  بابل تحت إشرافهامنطقة تقع والتيوحدات الجيش البولوني العاملة ضمن قوات التحالف، 

 قد اتهم اإلدارة األميركية في العراق بغدادالناطق باسم مكتب مقتدى الصدر في ,  عباس الربيعيوكان

 تقضي بالسماح لليهود من أصل عراقي بالعودة إلى البالد المــوقتبإدخال فقرة في قانون الدســـتور 

  ) ٣٥. ( آن واحد والتمتع بالجنسيتين العراقية واإلسرائيلية فيالحقوقوإعطائهم كافة 

وستكون .  على غيرهمينطبقوهذا ينطبق على يهود العراق كما ,  أقر مجلس الحكم ازدواجية الجنسيةوقد

 يسمح باستعادة اليهود العراقيين قانونالخشية من بعض األفراد آو بعض المحاذير مبررة بعد صدور 

كما . ينبغي ربط هذا الحق بإسرائيل وسياستهاوال .  المواطنةلحقال أن تكون هذه الخشية انتهاكا , لجنسيتهم

ولكل مواطن .  المواطن مسبقا إذا كنا نريد إرساء حكم دستوري يسود فيه القانونوالءال يمكن التشكيك في 

,  مواطنيهيستعيدوالفرصة مواتية اآلن للعراق كي .  الحق في استعادة جنسيته أو التخلي عنهاعراقي

  ) ٣٦. (هم ومواطنتهموللعراقيين أن يستعيدوا وطن

 عن رغبتهم أعربوا ستة يهود عراقيين عجائز بعد أن ٢٥/٧/٢٠٠٣ كان قد وصل إلى إسرائيل في بالمقابل

 عاما، ونقلوا ٩٩ و٧٠ أعمارهم بين تتراوحبالهجرة إلى إسرائيل والعراقيون هم ثالثة رجال وثالث نساء، 

مان من حيث أقلتهم بعد ذلك إلى تل أبيب طائرة خاصة  عاألردنيةبمساعدة القوات البريطانية إلى العاصمة 

 في العراقوكان موفد للوكالة اليهودية زار .  المكلفة بتسهيل هجرة اليهود إلى إسرائيلاليهوديةتابعة للوكالة 

 وسائل اإلعالم وأعلنت.  بعد سقوط نظام صدام حسين واطلع على أوضاع اليهود٢٠٠٣نهاية حزيران 

 وهم يتجمعون في بغداد، خصوصا شخصادد اليهود في العراق لم يعد يتجاوز األربعين اإلسرائيلية أن ع
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 اليهود في العراق يصل إلى مئة ألف نسمة إال أنهم عددوكان . حول الكنيس الوحيد الذي ال يزال مفتوحا

 ٣٥ منذ  الستة امرأة سترى أوالدها في إسرائيل للمرة األولىاليهودومن بين . ١٩٤٨غادروا في العام 

  ) ٣٧. ( الوحيدة الباقية في مدينة البصرة جنوب العراقاليهوديةعاما، و كانت 

 زلون، التي شاركت في ترتيب عملية رحيل، )HIAS" (هياس" هذا السياق أكدت نائبة رئيس منظمة وفي

نما قالت مصادر بي.  في بغداد يرغبون جًدا بالهجرة من هناكاليهودقدوم اليهود العراقيين الستة، أن غالبية 

وأضافت المصادر أن .  غالبية اليهود العراقيين سيهاجرون إلى الدول األوروبيةإنشاركت في العملية 

 مبعوث وأفاد.  سيسافر إلى هناك بهدف لم الشمل، بينما يخشى البعض اآلخر القدوم إلى إسرائيلبعضهم

 بسبب ما سمعوه عنها في إسرائيلة إلى الوكالة أن بعض اليهود العراقيين أعربوا عن خشيتهم من الهجر

 حزب العمل، على ما قامت به الوكالة منوعقبت عضوة الكنيست كوليت أفيطال، . وسائل اإلعالم

لقد .  أرادت بذلك تحسين صورتها التي بهتت في الفترة األخيرةاليهودية الوكالة إن: "اليهودية، بقولها

 إلى الجددعملية، تحويل األنظار عن االنخفاض في عدد القادمين  اليهودية من وراء هذه الالوكالةاستهدفت 

  ) ٣٨". (إسرائيل في اآلونة األخيرة

 اليهودية العراقية عثر عليها في بغداد الطائفة سياق آخر أعلنت إسرائيل أنها حصلت على وثائق عن وفي

عراق عند هجرتهم الجماعية  تعويضات عن األمالك التي تركها يهود الطلبات"ويمكن استخدامها في إطار 

 إنها" ناتان شارنسكي الشتات الناطقة باسم الوزير اإلسرائيلي المكلف العالقات مع وقالت ".١٩٥٠العام 

 االميركية، من دون أن تذكر كيف حصلت الخارجيةالئحة أوراق منسوخة سلمتنا إياها شعبة في وزارة 

 مجزأة الئحة" صفحة، تشمل ٨٠٠لوثائق التي تتضمن نحو  أن هذه اكاناريكوتابعت الناطقة ريفكا ". عليها

 التحالفوذكرت أن قوات ". ٢٠٠١ و١٩٤٩ والمئات من وثائق الزواج والوفاة ما بين يهوديةبأمالك 

 العراقي في بغداد متضررة األمنعثرت على وثائق أخرى متعلقة باليهود العراقيين في المقر العام لجهاز 

 مهمة ألنها تساهم في تقويم األمالك ودراسة تاريخ تسلمناها التي الوثائق"ة أن  مضيف،"وتصعب قراءتها

 آذار الماضي ٣١ صوالغ أكد في باقروكان وزير إعادة االعمار واإلسكان العراقي السابق بيان ". الطائفة

يعرف أن اليهود  الجميع" الوزير العراقي أن وقال ". العراقفي اليهود العراقيين في استعادة ممتلكاتهم حق"

 المطالبة بما فيوبحسب قانون إدارة الدولة، فإن لكل عراقي الحق .  في العراق وكانت لهم ممتلكاتكانوا

  ) ٣٩". (يعود له

 بتمثيل اليهود العراقيين في مجلس المعروفة ناجية صبري وهي من الشخصيات العراقية اليهودية وكانت

" التآخي"قد طالبت في حديث لصحيفة .  هي األولى من نوعهاقةسابالحكم االنتقالي في العراق وذلك في 

 العراقية اليهودية الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني عن رغبة الطائفة باسم الناطقة

 أن بعد"  لليهودحقا" في حكم العراق اليهوديةواعتبرت مشاركة الطائفة . في أن تشارك في حكم العراق

 الذين حافظوا على جنسيتهم العراقية أظهروا اليهود"وقالت أن .  المجلسفيكمان والمسيحيون شارك التر

 حقهم تشكيل ومن وثيقا بوطنهم وبالتالي فهم عراقيون مثل غيرهم من الجماعات طبقا للدستور ارتباطا

عراقي مسلم  يهودية متزوجة من عراقيةوأشارت إلى أنها مواطنة ". حزب يهودي والمشاركة في المجلس

وقد رفض رئيس الطائفة اليهودية .  المسلمينكافةولم ترحل عن وطنها العراق ولها عالقات جيدة مع 

وأشار إلى انه يفضل .  اليهودية في حكم العراق والحياة العامةالمشاركةالعراقية التعليق على موضوع 

  ) ٤٠. ( المسألة بعد تشكيل الحكومة العراقيةهذهالحديث في 
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  :  العالقاتبلمستق

 تصريحات أطلق العالقة مع إسرائيل سبق لرئيس االتحاد الوطني الكردستاني جالل طالباني، قد حول

 أن العالقات مع تل أبيب منتتناقض مع ما كان قد أعلنه رئيس حكومته في كردستان العراق برهم صالح 

امت بها وفود إسرائيلية إلى  قزياراتو حول . ستكون على جدول أعمال الحكومة المقبلة في بغداد

األشقاء العرب هم من يستقبلون اإلسرائيليين، حتى اآلن، . غلطةاعتقد أنه : كردستان العراق، قال الطالباني

إذا كان ذلك .  العديد من الدول العربية تستقبل اإلسرائيليين بالعناق والقبللكنلم يزرنا أي إسرائيلي 

 علما أن أي بابتسامةحتى ) اإلسرائيليين(ب حرمان األكراد من استقبالهم  ألشقائنا العرب، لماذا يجمسموحاً

  ) ٤١. (إسرائيلي، وال حتى صحافي، لم يأت إلى كردستان

 يرتبط بها تبلور التي مستقبل التغلغل اإلسرائيلي في العراق بالدرجة األولى بمسألة رحيل االحتالل وسيتحدد

 االحتالل تحت تسميات ووجوه استمراروفي حال . وقعه القوميحكومة وطنية عراقية تعيد العراق إلى م

 إلى درجة يتم االستناد إليها في عملية إقامة عالقات ربمامستعارة فإن التغلغل اإلسرائيلي سيتسع نطاقه 

  . أبيبطبيعية بين بغداد وتل 

  
  : الهوامش

 ١٩٩٦ عمان األهلية، الجديد، دار الخروج األخير من الغيتو:  مأمون كيوان، اليهود في الشرق األوسط-١

  . ١١٢ص 

  . ٢٤/٦/٢٠٠٣" النهار"  صحيفة -٢

  . ١٢/٨/٢٠٠٣ المشهد اإلسرائيلي -٣

  ). ٢٢/٧/٢٠٠٣ موقع المشهد-٤

   . ١٢/٨/٢٠٠٣ موقع المشهد اإلسرائيلي -٥

  . ١٢/٨/٢٠٠٣ موقع المشهد اإلسرائيلي -٦

  . ٢٨/٧/٢٠٠٣ صحيفة يديعوت أحرونوت -٧

  . ٢٢/٧/٢٠٠٣" احرونوت يديعوت " -٨
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   !!إلى أين؟..  في العراقاليهودي التغلغل

   20/12/1424                         بغداد- كامل سامةأ

 البريطاني للعراق هو الكيان األمريكي االحتالل يختلف اثنان في أن المستفيد األول من ال

 عمليات المقاومة في العراق هو تصاعد من  كما ال يشك أحد في أن الخاسر األولالصهيوني،

ريتشارد :  في اإلدارة األمريكية، وأبرزهماليهود غالة اسالكيان الصهيوني أيضاً، ومن هنا كان حم
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جون وولفوفيتز، ودوغالس ) نائبا وزير الدفاع(، و)األمريكية الدفاع كبير مستشاري وزارة( بيرل 

 وتسخير إمكانات الواليات المتحدة لشنها تمهيداً للسيطرة أهدافها، وصياغة ، فيت للتخطيط للحرب

 له، وذلك إلخراجه من معادلة الصراع العربي اإلسرائيلي، وهو ما حصل واحتالالعراق على التامة

 حروب كل  أن كان العراق يضع إسرائيل في مقدمة األعداء عربياً وعراقياَ، وشارك فيبعد فعالً

 في ذلك بما إسرائيل فلسطين، وقاوم كل مشاريع االستسالم والتطبيع، ورفض إبرام أي اتفاق مع

 .م١٩٤٩هدنة 

 بمستشاريها متواجدة أمريكي للعراق األنجلو  ومنذ اللحظات األولى للغزوإسرائيلكانت  وهكذا

 والشيت بيت، لغرض دعم وإسناد والشاياك، كالموساد، وخبرائها العسكريين وأجهزتها األمنية

 للعراق، وبسط هيمنتها على المدن العراقية، احتاللها وتثبيت المؤسسات العسكرية األمريكية،

  . والمدنية العراقية على نحو معد ومخطط لهالعسكرية المنشآت عدة على تدميروالمسا

 ال كما الصهيوني،  األول من االحتالل األمريكي البريطاني للعراق هو الكيانالمستفيد اثنان في أن يختلف ال

   اً أيضالصهيوني الكيان هو يشك أحد في أن الخاسر األول من تصاعد عمليات المقاومة في العراق

 إسرائيلية  أمريكية وبريطانية إلى مشاركة وحدات عسكريةصحف معلومات كثيرة نشرتها أشارت وقد

 اجتازتا الحدود إسرائيليتين عسكريتينإن ثمة وحدتين : في سير المعارك، وقالت بعض هذه المصادر

لى إقامة  حاخامات المستوطنات إمجلس  أن يدعوغريباًوتعمالن في غرب العراق، ولهذا لم يكن 

 في العراق ، وقد شارك السفيران األمريكي يحاربون الذينالصلوات من أجل سالمة جنود االحتالل 

 .الصالة  تلكفيوالبريطاني في تل أبيب 

  :الفقراء تجنيد

 عمدت إسرائيل إلى استغالل التحالف قبل سقوط بغداد على أيدي قوات الوراء  إلىسريعة نظرة وفي

 ، السقوط  من شأنها بناء نواة للتجسس في داخل بغداد لإلسراع في إنجاز هذاالتي والوسائل كل الفرص

 المئات من ووضع عاماً، ١٢فقد استغلت أجهزة مخابراتها مدة الحصار التي عانى منها العراق خالل 

والفاقة  بعد أن حاق بهم العوز للعمل طلباً الشباب العراقيين الذين كانوا موجودين في األراضي األردنية

 تسلط النظام الحاكم وقسوته وظلمه لمواطنيه، مما دفع من هرباً من أجل توفير لقمة العيش لعوائلهم، أو

 إال أن ، األقطار المجاورة وغير المجاورة؛ لغرض العمل وتأمين العيشإلى اللجوء الكثير منهم إلى

 التي  الشراكضحيةشباب يقع  جعلت العديد من الطار وضغوط أنظمة وقوانين تلك األقالظروف قسوة

  .كثيرة نصبتها لهم المخابرات اإلسرائيلية تحت دوافع ومغريات مادية

 المستنقع في هاوية واإلعالميين  والعمالالطلبة تكشف عن هذه الظاهرة انزالق أعداد من وقد

 أنه قد ..  أحد رجال الدين البارزينلسان وعلى المحلية، " العدالة" الصهيوني، فقد طالعتنا صحيفة

 من الصحف تم العشرات يعملون حاليا في اإلعالم  عن أسماء كثيرة من رجالللكشف يضطر

 يعني أن وهذا ، ارتباطات مشبوهة مع دول أخرى ولهم اإلسرائيلي تجنيدهم من قبل جهاز الموساد

ظروف  تمكنت فعالً من تجنيد أعداد كبيرة من العراقيين نتيجة الالصهيونية  المخابراتأجهزة

 في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تعمل ..  يعانون منها في تلك المدة من الزمنكانوا  التيالصعبة

 ،"تركيا" آخر من النشاطات المشبوهة ضد العراق عن طريق نفوذها الواسع في مستوى على

 .م1991  الذي كان تحت الحماية األمريكية منذ عامالعراق مكاسب مهمة في شمال فحققت
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 وطائفية فكرية مختلفة  ومساعداً على بناء بؤر للتجسس هناك، وبوسائلمالئماً كان المناخ وقد

 في تلك المناطق حتى والمخدرات  الرذيلة والدعارةنشر من خالل مساهمتها في وكذلك ،واقتصادية

هذا ما حدث  و،  بإسقاط النظام الحاكماألمريكية  الخطةتنفيذيتم نقلها إلى بقية المدن العراقية، بعد 

البغاء والمخدرات، وهذا ما :  والمدن األخرى ،وهمابغداد  ، فقد برزت ظاهرتان خطيرتان فيفعالً

 التنبيه والتحذير من خطورة تفشي هذه األمراض االجتماعية إلى  المساجدفيحدا برجال الدين 

فاع ملحوظ  تقرير سري صدر عن دوائر صحية في العراق عن ارتوكشف  له مثيل،يسبقبشكل لم 

 أنواع مختلفة من المخدرات بين العراقيين إال أن وتعاطي ،"اإليدز"  بمرضاإلصاباتفي عدد 

  . تكتمت على هذا التقريرالعراقية وزارة الصحة

  : اآلمنةالبيئة

 في تصريحات) الحاليالوكيل األقدم لوزارة الداخلية (أحمد كاظم إبراهيم /  اللواءأوضح وقد

 وأن  العراقية،األراضي إقليمية ودولية للمخدرات والبغاء تتحرك باتجاه  شبكاتأن : "صحفية

"  بـ العراق صنفتتقارير وصلت إلى الشرطة العراقية من الخارج تفيد أن زعامات هذه الشبكات 

 أحمد" رجل الدين البارز فيه  الوقت الذي اتهمفي تجارة الجنس والمخدرات، لممارسة"  اآلمنة البيئة

 المركزية األمريكية باإلعداد لبناء والمخابرات ،"الموساد "اإلسرائيلي المخابرات جهاز" الكبيسي

 لغرض تعزيز االختراق األمني واألخالقي لدول العالم العراق؛  فيوالمخدراتأكبر شبكة للبغاء 

زهير النعيمي موضوع /  قائد شرطة عراقي سابق في بغداد اللواءيرى في حين .. وإيرانالعربي 

  وأجهزة الدولةاألمريكي قوات االحتالل أن" األولى" في العراق من زاويتين والمخدرات البغاءر نش

 في هجمات آخر  بعديوماً الجديدة مشغولتان في مكافحة أعمال المقاومة التي بدأت تتصاعد العراقية

طيرة التي  الخاآلفات  منالعراقيتستهدف جنود االحتالل الذين ال دخل لهم في حماية المجتمع 

 في أمريكا مسؤولة بشكل مباشر األمريكية االستخباراتيتعرض لها ، أما الزاوية الثانية فإن دوائر 

  . لجمع المعلومات والتجنيد ضد شعب العراقحيويتان وسيلتانعن نشر البغاء والمخدرات؛ ألنهما 

  :الرذيلة بيوت

 مناطق: مثلبيوت الدعارة والبغاء، إن مناطق عديدة من بغداد أصبحت تعج ب:  عيانشهود ويقول

 الجادرية منطقة  وأناألخرى، والمسبح والسعدون والغزالية والبتاويين وغيرها من المناطق الكرادة

في الوقت  .. القمار  ولعبالمخدراتالمطلة على نهر دجلة أصبحت منطقة معزولة ليالً لتعاطي 

 مجلس" على والمخدرات  البغاءموضوعي الذي تعهدت فيه بعض القوى السياسية العراقية بطرح

 لها ، فيما يشير مثقفون تروج  ضد الجماعات التيوصارمة تدابير عاجلة التخاذ" الحكم االنتقالي

 من العراقيين والعرب األعمال  بعض رجالإلىورجال فكر ودين عراقيون بأصابع االتهام 

 الشبكات إضافة إلى دور قوات ذهه  وراء دعممنواألتراك بالسعي لجني أرباح مالية خيالية 

 .االحتالل وأجهزة الموساد

  :الجواسيس إعدام

 ما تزال عالقة في تاريخية إلى ذهن العراقيين صورة اليوم  في العراق يعيدالصهيوني التغلغل إن

م عندما بدأ النظام الحاكم في العراق بحملة ١٩٧٠ في عام وتحديدا عاما، ذاكرتهم ألكثر من ثالثين
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 التجسس اإلسرائيلي، وقام حينها بإعدام عدد كبير من الجواسيس في أوكار على عة للقضاءواس

 أيام ثالثة  في بغداد والبصرة،وإبقاء جثثهم معلقة على أعواد المشانق لمدةالعامة والميادين الساحات

لعراقيين ما  أن الكثير من اكماالوطن، ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول له نفسه اإلقدام على خيانة

 من"  روفا منير"  العراقي الجاسوس الطيار والمرارة حادثة تمكن األسى  بمزيد منيتذكرونزالوا 

من مطار الحبانية وتسليمها إلى إسرائيل بمساعدة )  روسية الصنع٢١ميغ  (حديثة اإلقالع بطائرة

  أيديعلىالعراقيين  الكشف عن مقتل عدد من الطيارين بعد" م ١٩٦٦"  في عام الجوار دول إحدى

 فشلن أنهن  اختراق أجهزة األمن العراقية إالاستطعن من جهاز الموساد اإلسرائيلي بعد أن فتيات

 المطل نواس أبى في تجنيدهم للعمل لصالح إسرائيل، فتم قتلهم في شقق خاصة للدعارة في شارع

 .على نهر دجلة وسط العاصمة بغداد

م ببناء أجهزة مخابرات متطورة ١٩٧٠ في العراق في عام كمالحا  النظامقام هذا األساس وعلى

 . ، وقد نجح في ذلك فعالً إلى حد مامحتمل جديد لمقاومة أي تغلغل صهيوني

  :واألمن والماء النفط

 المصالح االستراتيجية من العديد  تستهدف من وراء تغلغلها في العراق تحقيقإسرائيل أن الشك

 إضافة إلى عمليات االستثمار فيه الفلسطينيين اولة توطين أكبر عدد منكالنفط والماء واألمن، ومح

 الشرق األوسط ، والتماس البري المباشر في السالم ودمج العراق ضمن مجموعة ما يسمى بعملية

 التخريب داخلها عبر بعمليات القالقل فيها، والقيام إلثارة "اهللا حزب" مع إيران التي تحتضن 

، وهو من يهود )وزير الدفاع اإلسرائيلي" ( نظرية شاؤول موفاز حسب "إليرانيةا الحدود العراقية

  إلى فلسطين، ولذا فإن حاجة إسرائيل الماسة إلى طاقة رخيصة، وعطشهاجروا الذين إيران

 مراقبة  المياه، سيتم توفيرها من العراق برعاية أمريكية إضافة إلى مصالحها فيإلى أراضيها

م حولت ١٩٩١ عام  "سكود"  من نوع صاروخاً" ٤١" الغربية التي انطلق منها  العراقية الصحراء

 خارج أراضى فلسطين إلى معاكسة مدن أشباح وهجرة إلى" حيفا "و" يافا"و"  أبيب تل " مثل"مدن 

 ذلك فإن وعلى العبرية،  الجامعةفي" جافي" صادر عن مركز استراتيجيالمحتلة حسب تقرير 

 في هذه الصحراء لمنع لهم عسكرية  إلى أن يقوم األمريكان ببناء قاعدةاإلسرائيليين يطمحون

إضافة إلى أن ..  اإلسرائيلية المدن إلى استخدامها مستقبال، منطلقاً لمنصات صواريخ موجهة

 ٢٥" حيث يتوزع ما يقارب من السكانية، الندرة امتالك العراق لألراضي الشاسعة ومعاناته من

 أن لديه طاقة يعني مترات المربعة، وهذا الكيلو من " ٤٣٨٤٤٦" ة  مساحعلى" مليون نسمة

 الجد د إلى أراضيه، وهذا ما يحقق طموح المهاجرين من استيعابية كبيرة تتسع لمئات اآلالف

 الفلسطينيين في العراق، وخاصة الذين يعيشون حالياً من الكبيرة إسرائيل في توطين هذه األعداد

 بمساعدة وضغط من األمريكان حال استقرارهم في العراق وأردنية يةوسور في مخيمات لبنانية

  . فلسطين مستقبالًإلى بالعودة إلسقاط مطالبتهم

  : العراقوإعمار اليهود

 ارتباطاً يرتبط  سياسيون إلى أن إسرائيل ترى أن احتالل قوات التحالف للعراقمحللون ويشير

 تحدث في التي بالتطورات دوائر القرار الصهيونيوثيقاً بأمنها القومي، ومن هنا يأتي اهتمام 
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 اليهودية العراقية في األقلية تمارسه العراق لتحقيق هذه المصالح، إضافة إلى الضغط السياسي الذي

 إطار دورها في العراق بعد أن فقدته في وتفعيل استعادة باتجاه"  ضخمة أقلية" إسرائيل، وهي 

 خالل التصريح الذي أدلى منم في فلسطين ١٩٤٨ عام صهيونيال الظروف التي رافقت قيام الكيان

 بأن"  برايمربول"  في إدارة الحاكم األمريكي في العراق األجنبي االستثمار به توم فولي مدير دائرة

 حصان"  العراق التي ستكون بمثابة إعمار بمشاركة إسرائيلية في عملية إعادة يرحبون األمريكان

 الحق إلسرائيل أن بدوره " برايمر" إلى العراق من جديد، وقد صرح خولللد " الصهيوني طروادة

  .الجديد  العراق ضمن قانون االستثمارفيمثل غيرها بشراء األراضي واالستثمار 

  تجسس؟ بحوث أم مركز

 الدراسات مراكز  في توسيع تغلغلها في العراق عن طريق إقامة العديد منإسرائيل وتسعى

 المدن الشمالية في وخاصة ية في بغداد وغيرها من المدن العراقية األخرى،والبحوث الشرق أوسط

 افتتاح أول مركز لها في جرى حيث المناطق الكردية، وهي بداية لمحاوالت التوغل اإلسرائيلي،

 نواس حسب ما ذكرت مصادر أبي شارع م ، وقد خصص له مبنى كبير في٢٠٠٣ /١/٨بغداد في 

..  كانت تتطلع إليه لتحقيق مآربها الذي القديم  المشبوهة وهو الحلمصحفية، لمزاولة نشاطاتها

 جميع التسهيالت الالزمة من اإلدارة األمريكية على الحصول وبعمل المركز اآلن بعد أن تمكن من

 أن وضعت عليه حراسة أمريكية مشددة ، ويتبع هذا بعد " البنتاغون " في بغداد ومن وزارة الدفاع

 وهو مركز دراسات الصحافة العربية الذي ، "ميمري"  تدعى مشهورة سرائيليةإ المركز مؤسسة

 في واشنطن، وله فروع منتشرة في لندن وبرلين والقدس الغربية، حيث سنوات خمس أنشئ قبل

 سيما  في الوطن العربي والدول األوربية، والالصادرة الصحافة العربية متابعة " ظاهرياً "يتولى 

 العبرية اللغات  بترجمة المقاالت الهامة الصادرة في الصحف بهذه المناطق إلى و يقومبريطانيا

 يقوم بتزويد المؤسسات كما المشتركين، واإلنكليزية واأللمانية والفرنسية واإليطالية وتوزيعها على

 الذين يتلقون خدمات هذا المركز المشتركين عدد اإلسرائيلية الرسمية بهذه التراجم ، حيث يصل

 في فروعه الموظفين المركز يقوم بتشغيل العشرات من أن  كمامشترك ألف " ٣٥" ياً إلى نحو يوم

 الربح إذ يتلقى دعماً مالياً في صورة تبرعات من تحقيق إلى المختلفة ، ويعد منظمة ال تهدف

  . جميع أنحاء العالمفي منتشرة منظمات صهيونية ويهودية

  : في فنادق بغدادالموساد

 إيكال " فندق االحتالل،  قواتبأيدي"  سقوطها بعد"  بغداد في " الموساد"  جهاز رجالم  استخدوقد

 إلى متتابع ثم انتقلوا بشكل الصنع، اإلسرائيلية" عوزي"  بغداد، وكان حراسه يحملون بنادق وسط" 

 أبو"طيني  الذي يمتلكه القائد الفلسالحياة، برج فندق الفنار ، و بغداد ، و: الفنادق األخرى، مثل

 أجل التخفي والتمويه كرجال من " الرشيد"  فندق وكذلك األمريكية،  لدى القواتالمعتقل" العباس

 من األراضي والعقارات، فقد ذكرت مصادر مطلعة في شمال العديد لشراء أعمال ومستثمرين

 القريبة " تازاوي"  قامت مؤخراً بشراء أراضي في منطقة إسرائيلية استخباراتية العراق أن عناصر

 السعر بمبالغ مرتفعة للغاية مقارنة مع هكتار" ٢٥٠" سوريا تقدر مساحتها بـ مع الحدود من
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 إلى لتحويلها  وتم إحاطتها باألسالك الشائكة تمهيداًفقيرة، لهذه األراضي من عائالت كردية الحقيقي

  .قاعدة استخباراتية موجهة ضد سوريا تحديداً

 لشراء في مدن شمال العراق حملتها  بصدد توسيعاإلسرائيليةلمخابرات  هذه المصادر أن اوأضافت

"  مع إيران، والخاضعة لسيطرة الحدود من مساحات أخرى من المواطنين الفقراء في مناطق قريبة

 باستخدام اإليرانية التحركات داخل الحدود كافة  عنالدقيقة المعلومات لجمع"  الطالباني جالل

 البلدين ، كما أوضحت هذه بين " التهريب " تجارة لى نطاق واسع فيعناصر كردية تعمل ع

 بأسعار ال تقل عن عشرة تشتريها ثمنا لألراضي التي تدفع اإلسرائيليةالمصادر أن المخابرات 

 . الواحدللهكتار السوق أضعاف ثمنها الحقيقي في

  :المعلومات عن البحث

 التكنولوجية األجهزة  في تحركاتهم بشكل كامل على إلى أن رجال الموساد يعتمدونالمصادر وتفيد

 أجل السعي لجمع من وإيران األمريكية المنصوبة في شمال العراق على الحدود مع تركيا وسوريا

 مع إيران في المناطق الحدودية تنسق التي المعلومات خالل المرحلة الحالية، والتي تتعلق بالخاليا

 من الموساد تم رصدهم مؤخراً في رجال أن  النقاب عنمع العراق، حيث كشفت هذه المصادر

إضافة إلى التحركات التي  .. النفطية " كركوك " العديد من مدن الشمال العراقي، وخاصة مدينة

 رجال أعمال أكراد في أربيل مع " إسرائيلية " يقوم بها رجال أعمال يهود ضمن شركات

 جيب تحمل أرقام إقليم كردستان بعلم من عربات متنقالته والسليمانية ودهوك، وهم يستخدمون في

 المنطقة، ويتحدث أغلبهم اللغة العربية والكردية بطالقة، في األمريكية رجال المخابرات والقوات

 كشف هوياتهم ، وأن عناصر من لعدم" البيشمركة" " الكرديالوطني الحرس" ويرتدون مالبس

 لتركيا  مشتركة في المنطقة الحدودية المتاخمةكمائنداد  واإلسرائيلية قامت بإعاألمريكية المخابرات

 ضد مقاومة  ضبط عناصر إسالمية في طريقها للدخول إلى األراضي العراقية لشن عملياتبهدف

 بإبعاد" اإلسرائيلية األمريكية"كما قامت هذه العناصر المشتركة .. قوات االحتالل األمريكي 

 العراقي الجانب على" الخليل إبراهيم  "بوابة في " للتفتيش" ين  المتواجداألكراد" البيشمركة"عناصر 

 جميع لتفتيش " البيشمركة" بعد ارتداء زي منهم بدالً من الحدود مع تركيا لمدة ثالثة أيام، وتمركزوا

 بأن عناصر استخبارية تأشيرات الدخول بعد ورود معلومات منحهم بحجةالقادمين عبر هذه البوابة 

  . تركيا بجوازات مزورةمن العراق سوف تدخلمن المقاومة 

  : وإسرائيلالجديد العراق

 أن ذلك ال إال بإسرائيل  العراق عن طريق بعض أعضاء مجلس الحكم االنتقالياعتراف نفي ورغم

 بأن هناك البريطانية" الغارديان" يعني غياب األخيرة عن الساحة العراقية، فقد كشفت صحيفة

 تدريب الجنود األمريكان على مهمتها األمريكية ية تعمل ضمن القواتقطاعات عسكرية إسرائيل

إضافة إلى تأمين ..  األنصار وزرع االختراق وتعقب لها مالحقة المقاومة العراقية، والتصدي

 السالح ، ومنها تهريب العراق، وهي المنطقة التي يتم فيها غربي  "المثلث" القواعد في منطقة 

 إسرائيل، ولذلك ينبغي على إسرائيل أن تحرص على تأمين على ريخهصوا " حسينصدام"أطلق 

 . على هذا المثلثالسيطرة خالل الحماية لها من
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 البعض على يصر من إسرائيل، فبينما الموقف  المسؤولين العراقيين الجدد فيبعض آراء وتتناقض

 ٢٤/١/٢٠٠٤ليصرح في  السامرائي إبراهيم الدكتور )وزير الكهرباء( عدم التعامل معها، ينبري

 ما توافر الفائض في المستقبل، وأن ذلك اإلجراء هو من إذا إسرائيل بأنه مستعد لبيع الكهرباء إلى

  وهذا األمر يعيد إلى األذهان القرار الذي سبق أن اتخذته بعضالجديد، الديمقراطي قبيل التعامل

 يتجاهل كما..عاون مع إسرائيل  بإلغاء منع التعامل مع الشركات التي تتالعراقية الوزارات

 النفط لتصدير  التصريحات اإلسرائيلية واألمريكية بضرورة إحياء مشروع أنبوب حيفاالمسؤولون

  .العراقي إلسرائيل

  :لالغتياالت فرق

  محاوالترغم العلني إلسرائيل على أرض العراق أصبح حقيقة ال جدال فيها مطلقاً الوجود إن

 العراق،  تاريخفين من التخفيف من حدة الحدث الذي يعد سابقة خطيرة  المسؤولين العراقييبعض

 فرق اغتياالت بتشكيل قام" الموساد "جهاز شمال العراق كشفت أن في " تركمانية" إال أن مصادر 

 األسير صدام حسين ، للرئيس  مواليةوقضائيةلقتل شخصيات سياسية وعسكرية وإعالمية وعلمية 

 من بغداد إلى كركوك، العراقية  في األراضيعنصر" ٩٠٠"  المكونة من  هذه الفرقشروقد تم ن

 نقلتهم المخابرات األمريكية من الذين  األكرادمنوتمتلك صالحيات واسعة للغاية، وتضم عدداً 

 رجال هذه الفرق يتحدثون العربية بلهجة معظم  وأن، "جوام"م إلى جزيرة ١٩٩٦شمال العراق عام 

 تقوم هذه الفرق باستجواب وتحقيقات مكثفة مع بعض حيث اإلنكليزية،اللغة عراقية، إضافة إلى 

عادل جابر /  الفرق باغتيال الدكتورأفراد هذه المصادر واتهمت ...  تصفيتهاقبلالعناصر المستهدفة 

 وأربعة عسكريين برتب كبيرة ، الموصل، وقاض عراقي كبير في السياسية، عميد كلية العلوم(

 المفكر والعالم العراقي الذي كان يشغل رئيس قسم الدراسات( المياحي اللطيف عبد /الدكتور وكذلك

  ). الجامعة المستنصريةفي العربية

  :الداهم الخطر

 الداهم  األحداث من ذوي الشعور القومي والوطني واإلسالمي بات يدرك الخطرلهذه المتتبع إن

 البريطاني، األمريكي ار ودعم قوات االحتالل يمثله التغلغل الصهيوني في العراق، تحت أنظالذي

 مهدت وساعدت حينما فلسطين مما يعيد إلى األذهان نفس التجربة البريطانية االستعمارية في

..  الشعب الفلسطيني حساب وعلى اليهود الصهاينة على قيام دولتهم المسخ فوق أرض فلسطين

 العراق على مصراعيها لتنفيذ أبواب تفتحاللعبة،و فهل يمكن لإلدارة األمريكية أن تمارس نفس

   بابل؟أرض في المخططات الصهيونية القديمة الطامعة

  

  



 التحدي الصهيوين           )   ١-٥(املتابع االستراتيجي              مريكيالتحدي اال
 

   مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية                               ٥١ من ٤١                              ٢٠٠٥- شباط
 

 حقائق جديدة ومؤشرات خطيرة.. في العراقالصهيوني التغلغل

  محمد صادق أمين : الكاتب

   www.almujtamaa-mag.com: المصدر

دل المؤشرات على أن هذا األخطبوط  وتالعراقية، الصهيوني وجد طريقه بسالسة على األراضي األخطبوط

 كلها لتحقيق الحلم الذي خططت له الصهيونية العالمية المنطقةكان يسعى للتغلغل في العراق ومنه إلى 

 الشكل"  الكبرىإسرائيل"وليس شرطاً أن تأخذ .  الفرات إلى النيلمن"  الكبرىإسرائيل"المتمثل بقيام 

في ظل التراجع ...  وعسكرياً وسياسياً وثقافياًاقتصادياًا الهيمنة الكالسيكي لالحتالل العسكري، بل يكفيه

  . العربي في مختلف األصعدة

 إدارة بوش ساقتهام تبين للعالم أن جميع األسباب التي ٢٠٠٤ سقوط بغداد في التاسع من أبريل عام وبعد

  )! مل الشاالدمارأسلحة (لتبرير الحرب واهية وال أصل لها وعلى رأس تلك المبررات 

   الدافع الحقيقي لهذه الحرب التي دفع األمريكان فيها فلذات أكبادهم للموت؟ فما

 ٢٠٠٣-٢-١٣ في هذه الحرب أجملُه الرئيس بوش في احتفال البحرية األمريكية في فلوريدا يوم السبب

ين المسيحي  الدينية لليماأليدلوجيةوهذه النظرة تستند إلى ) نرغب أن نكون بلداً فوق الجميع: (بقوله

  . المتصهين الحاكم في الواليات المتحدة

 تعجيالً لالنفراج الذي تنتظره متمثالً بعودة المسيح، والذي لن يتحقق العراق تلك األيدلوجية في غزو وترى

ما بعد العراق (يقول مايكل إيفانز في كتابه ...  إال بالتمكين للكيان الصهيوني في المنطقةمعتقداتهموفق 

 إسرائيل افتتح حياة الجيل األخير قبل هرماجدون، ثم جاء احتالل كامل أرض قيام إن): "لجديدةالنقلة ا

 الصلةم ليؤكد هذه النبوءة، وتسارع التاريخ في الحرب األخيرة على العراق ليؤكد ١٩٦٧ فيفلسطين 

ألولى شرط انبعاث  ادماراألبدية المتجددة بين بابل وأورشليم، األولى هي الظالم، والثانية هي النور، 

 مرة بصفتها أرض الخطيئة ٣٠٠ليس أقل من ) العراق(الثانية، هكذا ورد في العهد القديم حيث ذُكرت بابل 

لم تفعل ".. سابي اليهود، والوعد األول هرماجدون) نبوخذ نصر (فياألولى، والتجسد الشيطاني األول 

 الحرب كانتود إذاً سوى تنفيذ المشيئة اإللهية، لقد  في عرف اليمين المتصهين وعرف اليهالمتحدةالواليات 

  !!!. مكتوبة في العهد القديم، ومصير صدام حسين مكتوب، والدمار مكتوب

  .  على هذه الحقيقة يمكن أن نصل إلى سبب الوجود الصهيوني في العراقبناء

   الوجود الصهيوني وأهدافهمؤشرات

 ضرورة رأتلعراق إلى رغبة إرئيل شارون شخصياً، التي  قرار التواجد والتغلغل الصهيوني في ايعود

 العراق، فالفشل األمريكي علىاتخاذ خطوة وقائية لتفادي أي فشل قد تمنى به الواليات المتحدة في حربها 

  . النواحيفي العراق يمثل كارثة على المشروع الصهيوني من جميع 

 رجال أعمال فيآلمنة في كردستان العراق وتمثل  بدأ هذا التواجد وانطلق في العراق من المنطقة اوقد

 لدراسة المشروعات، استشاريةومقاوالت، ومتعهدين لشركات صناعية وتجارية، ومراكز بحوث وشركات 

 التي تقوم بعمليات معاونة للجهد الدولوقوات أمن ضمن عشرات من شركات األمن الخاصة من مختلف 

 مسجلة بترخيص من عواصم خارجية، حتى إن صهيونية،العسكري للبنتاجون، وكثير منها شركات 
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  .  بمائة وخمسين شركة، يتستر الموساد وراء الفتتها الخارجيةعددهاالشركات الصهيونية في العراق قدر 

   الوجود الصهيوني في العراقأهداف

   أهداف سياسية وعسكريةأوالً

 تدير عمليات تجسس والمخابراتمنطقة حالياً،  وسورية هما العدوان اللدودان للكيان الصهيوني في الإيران

 رجال أعمال، وهذه المعلومة ذكرها صفةقرب حدود إيران وسورية، وتتستر عناصر من الموساد تحت 

 ٢١األمريكية الصادرة في ) نيويوركر( في مجلة المنشورالصحافي األمريكي سيمور هيرش في مقاله 

  ). من القومي الخطة بيتحليل لأل (عنوان، تحت ٢٠٠٤ حزيران -يونيو

 العراقيين العلماء اآلخر هو تدريب فرق اغتياالت محترفة مهمتها القيام باغتياالت تهدف إلى تصفية األمر

 القتل من هذا النوع مقيدة ضد دعاوىمن ذوي االختصاصات النادرة، ولدى الشرطة العراقية المئات من 

 عالقة لهم بنظام صدام من قريب أو بعيد، وكان آخر هذه الم مجهول، علماً أن العدد األكبر ممن تم اغتياله

 حيث تم اغتيال عميدة كلية الحقوق في جامعة الموصل دون أن يكون هناك الموصلاالغتياالت في مدينة 

  .  جنائية أو سياسية لالغتيالمالبساتأي 

 العديد من المؤشرات أألمر ولهذا  الفتنة الطائفية في العراق ورقة يلعب بها الصهاينة في هذه المرحلةإشعال

 والفردية في صفوف الشيعة والسنة، األمر الجماعيةفي المرحلة الماضية خصوصاً عمليات القتل المتعمد 

 في هذه المرحلة، ولكن وجود المتطرفين في كال الطرفين يثير الساحةالذي تنبهت له القوى السياسية على 

  . إلى هذا المعترك القوى السياسية تستدرجمخاوف من أن 

  :  أهداف اقتصاديةثانياً

 للكيان العراقي غزو العراق كان الحديث قد بدأ عن إعادة تشغيل خط حيفا كركوك لتأمين النفط قبل

 في محيط استهالكي صناعيةهذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الكيان الصهيوني دولة ... الصهيوني

 وتاريخية، واتفاقات السالم بددت هذه عقدية واألرخص ألسباب يرفض التعامل مع المنتج الصهيوني األجود

 المستهلك العربي بشتى الطرق والوسائل، من خالل إلى ونيةالعقبة من خالل تسريب البضائع الصهي

  . شركات أردنية وتركية

اً من قبل  من الدجاج المنتج في الكيان غزا األسواق العراقية، مموهنوعاً سبيل المثال ال الحصر فإن وعلى

 وكشف األمر بالصدفة عندما ذهب أحد تجار ، بإبدال بلد المنشأ قبل التصدير للعراقتقومشركة تركية 

 مصدر هذا الصنف، بسبب تأخره عن إرسال البضاعة، وفوجئ لمراجعةالجملة في بغداد إلى شمال العراق 

في المصانع هناك وأنها تنزل إلى  لهذا الصنف من الدجاج يتم تغييرها التجاريةعندما رأى أن العالمة 

 عن طريق تركيا وأن تدخل ،"إسرائيلية" بعالمة مختلفة، وبسؤاله عن السبب عرف أن البضاعة األسواق

  .  أخرىبعالمة تنزل إلى األسواق وهي" شهير"اسمها األصلي 

 وعضو تهلكالمس هذا المعنى قالت الدكتورة منى تركي الموسوي رئيسة مركز بحوث السوق وحماية وفي

 كانت تجارية لوجود معلبات غذائية وماركات انتبهنا: الهيئة االستشارية لألغذية في وزارة الصحة العراقية

 المكونات السرطانية، ونحن بعضممنوعة في السابق، كما لجأنا إلى تحليل بعض المعلبات واكتشفنا فيها 

 أن البضاعة دخلت خصوصاً  نستطيع إثبات ذلك لكننا الالمنشأ" إسرائيلية"نعلم جيداً أن هذه البضاعة 

 بأنها عربية الصنع أو تركية أو منشئهااألسواق عن طريق شركات عراقية وعربية أو تم اإلبالغ عن 

  . أوروبية
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  منتشرة في األسواقالصهيونيالتجارية المشهورة المصنوعة في الكيان ) HP( وإلكترونيات كمبيوترات

 لهذه العالمة إنه واحد من ستة وكالء لهذه العالمة في العراق، وأنهم عينالموز ويقول أحد العراقية

 أمريكية، ولكن هناك من البضاعة وأنهم يعلمون أن هذه ،" الشرق األوسط اإلماراتيةشركة" من يستوردونها

  .  لدينا أو إثباتدليل ال ولكن" إسرائيلية"يشكك في أن البضاعة 

   أهداف تخريبيةثالثاً

 وفي العراق سالم،صهيوني في مجال التخريب حافل خصوصاً مع الدول التي وقعت معها اتفاقات  الالملف

 كشف مصدر رفيع المستوى ل وقدظهر هذا التخريب لإلنسان والنبات والحيوان ويقف وراءه الموساد، 

 أدوية هناك:  في هذا المجال قائالًخطيرةالمجتمع في وزارة الصحة طلب عدم ذكر اسمه عن معلومات 

 ما زال عليه عالمة وبعضها" إسرائيلية"تباع اليوم في الشوارع، ونحن كوزارة ال نملك السيطرة عليها وهي 

 في الصيدليات، وهي وجودها هناك امرأة اشترى لها زوجها إبرة من الشارع لعدم ،إنتاجه ونجمة داود

 بعد" باإليدز"والدة، وقد أصيبت هذه المرأة  البعدتستعمل عند حاالت اختالف فئة الدم بين الرجل والمرأة ما 

 أن مصدرها الكيان الصهيوني، وهي اليوم تخضع للحجر الصحي لمنع انتشار وتأكدنااستعمالها اإلبرة، 

  . المرض

 العراقية اآلثار مصادر مطلعة إلى أنه تم تأسيس شركة عراقية أردنية صهيونية تعمل في تهريب وتشير

 هي التي تتعلق تحديداً بالتاريخ المهربةكانت تابعة للتصنيع العسكري، وإن اآلثار والمعدات الثقيلة التي 

 باللغة العبرية، كما يتعاملون بمادة الزئبق األحمر، التي التوراةاليهودي في العراق كجلود عليها أجزاء من 

  .  كبيرة إلى الكيانبكمياتخرجت من العراق 

 في المنطقة والمزروعات أحمد من سكان منطقة ربيعة أن الماشية  مجال الزراعة ذكر لنا الحاج رشيدوفي

 غريبة رفض تحديدها دخلت إلى أيدتعرضت ألمراض لم يعرف التاريخ لها شبيها قط، وعزا السبب إلى 

 والقوارض التي ال تنفع في مكافحتها المبيدات الحشراتالمنطقة وعبثت بمصادر المياه ونشرت أنواعاً من 

  . بهاالتي نتعامل 

   أهداف ثقافية وفكريةرابعاً

 كافة مجاالت الحياة ومنها الفكرية والثقافية، ففي المكتبات العراقية إلى الصهيوني في العراق امتد النشاط

 تتوافر طباعة مطبعة هرتزل اليهودية، وهذه المطبعة تتبع للمعهد الصهيوني في نيويورك كما منتجد كتباً 

 من ذلك أنها تباع بأسعار بخسة جداً ال واألغرب ،"الشباب األمريكي الصهيوني مؤسسة"مجلدات كتب عليها 

 المتأمركون فالمثقفون ثمن الورق المكتوبة عليه، وهو األمر الذي ال يحتاج إلى تفسير إطالقاً، تعادل

عراق  في صناعة الثقافة والفكر في الاألبرزوالمتصهينون دخلوا العراق مع قوات االحتالل ولهم الدور 

 هذا المجال كشف مصدر في جامعة الموصل فضل عدم ذكر وفيبسبب األموال الطائلة التي دخلت معهم، 

 الصهيونية تقوم باإلشراف على التلفزيون العراقي الذي أسسته سلطة اِالستخباراتاسمه عن أن عناصر من 

  . االحتالل

  أخيراً

 األمريكيين، السياسيينة طرحها عدد من المفكرين  تقسيم المنطقة العربية إلى طوائف دينية وعرقيفكرة

 األفكار مازالت تتدفق على اليمين ونفس، وكان من بين هؤالء وزير الخارجية األمريكي األسبق كيسنجر

، ومعهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، )ميمري (األوسطالحاكم في أمريكا ومصدرها معهد بحوث الشرق 
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  .  تدين بالوالء للحركة الصهيونية وتخدم أهدافها في المنطقةوكلهامي، والمعهد اليهودي لألمن القو

 أهلية لحربوالعدو يتربص وفي لحظة يمكن  الطائفي والقومي يستعر تحت الرماد في العراق، والصراع

  . ان تندلع لتحرق األخضر واليابس

  . عربيال يقول في المثل كما"  الغيث قطرة ثم ينهمروأول" هو أول الغيث العراق

  ضفاف الفراتعلى إسرائيل

  هويديفهمي : بقلم

 يكشف عن المدى ألنه يصدمنا . العراقيين خبر يصدمنا وال يفاجئناالمعتقلين إسرائيل في التحقيق مع اشتراك

 البداية عن تحقيق إسرائيل حلمها بالوصول منذ متواتر الذي بلغته استباحة العراق، وال يفاجئنا الن الحديث

) ١. ( العراق الجديد، وهو حضور لو تعلمون عظيمتضاعيف في اف الفرات، ومن ثم حضورهاإلى ضف

 وهي األمريكية التي كانت مسئولة عن سجن أبوغريب، كاربينسكي، جانيس الخبر جاء على لسان الجنرال

  األسابيع ذيوع أمر فضائح التعذيب التي وقعت فيها، وتحدث بها الركبان طيلةبعد العمل وتم إيقافها عن

 في زيارة كانت أنها  الحالي، ذكرت فيه٣/٧ أجرت معها اإلذاعة البريطانية حوارا بثته يوم فقد. األخيرة

 رجالً يتحدث العربية، علمت هناك والتقت لواحد من كبار قادة التحالف بمقر مركز للمخابرات في بغداد،

   .العراقيين المعتقلين منه انه إسرائيلي ويشارك في استجواب

 أهل الخبرة من وأمثاله  واحداً فقط، ومن الطبيعي أن يكون ذلك الواحدأوفدت يتصور عاقل أن إسرائيل وال

 تعذيب الفلسطينيين النتزاع أجاز اإلسرائيلي وكما هو معلوم فان القضاء. في استجواب العرب الفلسطينيين

إلى « خبرتهم« أن اإلسرائيليين نقلوا كل  كبير لكي يستنتججهد بذل وال يحتاج المرء إلى. المعلومات منهم

  أن التقارير توالت منذ وقت مبكر عن بعثات أوفدتها إسرائيل إلىخصوصاً الصدد، األمريكيين في هذا

 تغطية في الخصوصية وقد رأينا آثار تلك الدروس.  لتعريفهم بكيفية التعامل مع العربالمتحدة الواليات

 عمليات القنص وهدم البيوت وفي المدببة، د أيديهم بالقيود البالستيكيةرؤوس المعتقلين باألكياس، وتقيي

ولم يعد سراً أن إسرائيل كانت شريكاً في . األمريكية الدفاع بالجرافات، التي باعتها إسرائيل إلى وزارة

 وفرته أجهزتها من معلومات تطلبتها الخطة، أو ما قامت به فرق ما خالل التحضير للغزو، سواء من

كما أن إسرائيل وضعت مطاراتها تحت .  من مسح للصحراء الغربية للعراقاألردن عبرت ستطالع التياال

 واثناءه الغزو إنها كانت في الصورة تماماً، قبل:  األمر الذي يسوغ لنا أن نقولالغازية، القوات تصرف

 بها هناك، والمدى الذي ُوجدت التي ولهذا فليس السؤال ما إذا كانت هناك أم ال، ولكنه عن الكيفية. وبعده

وقبل أن نتطرق إلى تلك اآلفاق ألفت النظر ) ٢. (ذلك ذهبت إليه في وجودها، والمقاصد التي تحرتها من

 في المنطقة، وهي أن جهاز الموساد وهو يحاول اختراق اإلسرائيلي االستخباري إلى إحدى بديهيات النشاط

 االقليات :اً لالتصال بفئتين من أبناء تلك المجتمعات هما واليزال يعمل جاهدكان العربية المجتمعات

 المخابرات وطرقت لذلك فما من فئة من هؤالء وهؤالء إال.  المعارضة المقيمة بالخارجوجماعات

 بحزم أي تعاون من ذلك يرفضون شرفاء وال يعني ذلك أن الجميع استجابوا، الن هناك. اإلسرائيلية بابها

وهذا ما حدث مع عناصر الحركة .  يحقق مرادهحتى للشيطان لم يتردد في أن يمد يدهلكن هناك من . القبيل
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 صحيفةوقد نشرت .  األكراد، وبعض ممثلي المعارضة العراقيةبعض ومع االنفصالية في جنوب السودان،

 الوطني قصة العالقة بين السيد احمد جلبي رئيس ما سمي بالمؤتمر ٢٣/٥/٢٠٠٣ في «يديعوت احرونوت«

 حميم،  بشكلالعالقة، وكيف تطورت تلك ١٩٩٠ المسئولين اإلسرائيليين، التي بدأت في عام وبين لعراقيا

 األمريكية المخابرات  من وثائقوعرفنا. حتى زار الرجل تل أبيب عدة مرات وأقام فيها تحت اسم مستعار

:  حال توليه السلطة هما فيبأمرين  لواشنطونتعهد سبتمبر، انه ١١التي كشفت أمام لجنة التحقيق في 

 حيفا، - النفط العراقي عبر خط أنابيب الموصل ضخ  وإعادةمعها،االعتراف بإسرائيل وعقد معاهدة سالم 

 الثابت أن اغلب ومن . العراقي إلى بانياس في سورياالنفط  ضخوتحول، ١٩٤٨الذي اغلق في عام 

ا في ذات الفخ، حيث يشيع في أوساطهم أن مد  الواليات المتحدة وقعوفي المقيمين المعارضين السياسيين

. هناك  هو جواز المرور في واشنطون، وسبيل ال مفر منه لكسب ود الطبقة السياسيةإسرائيل مع الجسور

 موضوع كان المتحدة ان كل تجمعات المعارضة العراقية التي مولتها الواليات:  نبالغ إذا قلناولسنا

 السيد احمد جلبي في هذا الصدد لم به التزم وما. ات معها أمراً محسوماًاالعتراف بإسرائيل وتطبيع العالق

 رئيسوإذا كان السيد اياد عالوي .  سرى عليه جرى مع غيرهما أن يكن أمراً استثنائياً وال محال للشك في

 في هامع الوفاق التي تشكلت في أمريكا، قد جندته المخابرات المركزية للعمل حركة الوزراء الحالي وزعيم

 ثم ومن إسرائيل،، فلن استبعد أن يكون ذلك أيضاً موقفه من «نيويورك تايمز« ذكرت كما 1992 ،عام

 فان شواهد األحوال كل وفي. اكثرمسألة وقت ومالءمة ال « العراق الجديد«فاالعتراف بها من جانب 

 أن احتل األمريكيون بغداد منذ مصاريعها  اعتبرت أن أبواب العراق فتحت علىإسرائيلالواقع تدل على أن 

 ولم تقابل ممارساتها بأي اعتراض من األساس، هذا في شهر إبريل من العام الماضي، وتصرفت على

   .جانب قيادات الوضع الجديد

ان : أمريكياً المعين  أحد السياسيين العراقيين الذين رفضوا عضوية مجلس الحكم االنتقاليلي قال (3)

 كانوا من أبناء اليهود وبعضهم الغازية، ى بغداد مع الطالئع األولى للقواتعناصر الموساد وصلوا إل

 أقرانا لهم قدموا من مراكز الموساد المرابطة منذ هؤالء التقى وقد. العراقيين الذين هاجروا من إسرائيل

  أهم المدنوفي وقت قياسي أقاموا لهم مراكز في.  واربيل، وغيرهماالسليمانية الكردية، سنوات في المناطق

 بين تحري ما تراوحت وكانت لديهم مهام محددة.  باألعمال والتوكيالت التجارية والمقاوالتتتستر العراقية

 وصوالً إلى محاولة التسلح مشروعات القدرات العسكرية العراقية، وتصفية العلماء الذين كانوا وراء

 ١٥/٦في .  التي يوجد بها قبر النبي عزيررة،والعما والموصل االستيالء على تراث اليهود في بابل والحلة

  أيد هذه المعلومات، وأشار إلى أن النشاط اإلسرائيلي في العراقتقريراً «اللندنية الحياة«الماضي نشرت 

 العراق في العاملة وأضاف أن عدد الشركات اإلسرائيلية.  من أن تحاول أي جهة التستر عليهأوضح اصبح

:  مصادر عراقية قولهاعن التقرير ونقل. مل تحت ستار عناوين غربية وعربية شركة، تع١٥٠بات يتجاوز 

 الشحنات المتعددة األغراض لحساب جهات من الكثير جسراً جوياً من إسرائيل إلى بغداد يواصل نقل«ان 

 األمريكي، وقسم منها لحساب شركات تجارية العسكري المجهود منها عسكرية وشركات مدنية تعمل ضمن

واستنتجت المصادر العراقية من نداء وجهه . « لحساب تجار عراقيينأو العراقية في القطاعات المدنيةتعمل 

 البضائع تدفق أمام  بيني نمؤون إلى التجار ورجال األعمال األردنيين لفتح الطريقاإلسرائيلي األعمال رجل

 لم تعد كافية لتغطية حجم البحريةو الجوية والخبرات والشركات اإلسرائيلية إلى العراق، أن وسائل النقل
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تخطط من «ان إسرائيل :  مصادر تجارية عراقية قولهاإلى التقرير نسب. الصادرات اإلسرائيلية إلى العراق

  ألمريكا هدف أو اثنانكان ذلك انه إذا ، مع العراق وليس ألهداف مرحليةعالقاتها في اجل المستقبل البعيد

 نشرت 1/4 في. «هدراً األهداف، ولن تترك الفرصة السانحة تذهب  هذا البلد، فإلسرائيل عشراتفي

 فيه كاتبه رسم ،«العراق قواتنا في«: مقاالً في الموضوع تحت عنوان الفت للنظر هو« معاريف «صحيفة

 اندفعوا بكل طاقتهم ألخذ الذين لإلسرائيليين، بوعز غاوون صورة للكيفية التي انفتحت بها أبواب العراق

وبدا واضحاً من المقال أن .  طواالً يحلمون باالنقضاض عليهاسنين ظلوا الثمينة، التي« الكعكة«ن نصيبهم م

 وإما  العراق من األردن، وانهم يعملون هناك إما باالشتراك مع تجار أردنيينعلى يتدفقون اإلسرائيليين

 أن اغلب المقال كاتب  يحققولم.  وينفذون من الباطن عقوداً لتوريد احتياجات الجيش األمريكيعراقيين،

كما .  والجيش السابقينالموساد ضباط الذين يتعاملون مع السوق العراقية هم أصال من« رجال األعمال«

 كما انهم احرص على طمس أي إشارات هوياتهم، إخفاء أشار بوضوح إلى أن اإلسرائيليين حريصون على

ذكر في هذا الصدد أن ثمة مكتبين على األقل في و. منشؤها إسرائيل على البضائع المرسلة تدل على أن

  المنطقة الحرة مع األردن تخصصا في نزع كل لوحة إسرائيلية عن السياراتقلب في الواقعة« الزرقاء«

 أن روى المعلومة وهو يسرد هذه.  وصلت إلى إسرائيل، وإرسالها إلى السوق العراقيةالتي المستعملة

 إلى الزرقاء تكييف جهاز 1500  أرسلوا قبل ستة اشهر من نشر المقال،مجموعة من التجار اإلسرائيليين

وعلم بذلك التجار األردنيون .  عليهابالعبرية المكتوبة لنقلها إلى العراق، ولم ينتبهوا إلى إزالة العبارات

فات بأن  التجار العراقيين الذين وصلوا إلى الزرقاء لشراء المكيوهددوا الفضيحة، المنافسون فأذاعوا خبر

 أن النتيجة وكانت.  منها سيجرى تصويره، لتنشر صورته في بغداد كمتعاون مع إسرائيليقترب من كل

 وبيعت الحقاً الغبار، عالها العراقيين امتنعوا عن حمل األجهزة، التي تركت في المخازن األردنية حتى

فأوقفوا صفقة لتسويق مشروبات  الدرس، اإلسرائيليون تعلم. بخسارة ربع مليون دوالر للشركة المنتجة

 العلب بأسلوب عراقي، وإمعانا في التمويه فانهم كتبوا على تصميم وأعادوا إسرائيلية معلبة في العراق،

 لها، حدود الن السوق العراقية كبيرة واحتياجاتها ال!  الكريم تحدثت عن سقاية العطشىالقرآن من العلب آية

 أو إعادة تجميعه تتولى ذهبية لتسويق أي شيء تصنعه إسرائيل أوفان اإلسرائيليين يعتبرونها فرصة 

 اسمه - مع اإلسرائيليين أن أحدهم عقدت التي ومن المعلومات الالفتة للنظر في الصفقات التجارية. تصديره

 طلب إليه مؤخراً إرسال -) ؟( منذ عشرين عاماً العربية األسواق يورام كاتس قال التقرير انه يتعامل مع

  بالمراحيض، لتوفير الراحة ألفواج الشيعة اإليرانيين الذين اصبحواالمزودة المكيفة ة مئات من الحافالتعد

 أنني ال كما ال،  النجف بعد سقوط النظام البعثي، وال اعرف ان كانت الحافالت قد وصلت أمعلى يتدفقون

   ! النجفإلى طريقهم اعرف أيضاً شعور اإليرانيين حين يستقلون سيارات إسرائيلية وهم في

 بكثير تفوق االستراتيجية  لكن يظل الدور االستخباري والمزايا- كبيرة للغاية االقتصادية األحالم (4)

 فذلك حلم قديم تحقق أخيراً، الفرات، ضفاف فأن تكون إسرائيل في قلب بغداد وعلى. المكاسب االقتصادية

، )أثناء حرب الخليج الثانية( بالصواريخ ذات يوم صفهاوق تجرأ وان تصفي حسابها مع النظام العراقي الذي

 ثم أن تصبح.  وتجريده من قدراته العسكرية، ذلك يبدو بدوره إنجازا كبيراالعراق أظافر ثم تشترك في تقليم

 البلدين على والضغط  يسمح لها برصد ما يحدث في إيران من ناحية، وفي سوريا من ناحية ثانية،موقع في

 يبدو أن إسرائيل قررت أن لكن. إسرائيل ئل والحيل، فذلك أيضاً تطور استراتيجي مهم لصالحبمختلف الوسا
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 فقط بسبب متانة العالقات المستمرة منذ ثالثة ليس العراق، تكون المنطقة الكردية هي قاعدة ارتكازها في

رات اإلسرائيلية وبين المخاب) مسعود برزاني بوجه أخص (الكردية القيادات عقود على األقل بين بعض

 في  يقفان- اإلسرائيليين واألكراد - قطاع من النخبة الكردية بادعاء أن الطرفين كسب في التي نجحت(

 ليست إسرائيل ، ولكن أيضاً الن!) واحد، حيث كل منهما يمثل أقلية مضطهدة في المحيط العربيخندق

 هذه الحقيقة تقرير على الضوء وقد سلط. مطمئنة إلى استقرار األوضاع بالعراق في ظل الوجود األمريكي

 واألكراد، أعده الصحفي الذائع إسرائيل بين حول العالقة) ٢١/٦عدد (« النيويوركر«نشرته أسبوعية 

 للوضع في العراق خلص إلى أن الواليات اإلسرائيلي التحليل ان: الصيت سيمور هيرش، وفيه قال صراحة

فان تكثيف « النيويوركر«حسب تقرير هيرش في . ا هناك مهمتهفي وستفشل المتحدة خسرت الحرب،

  كردستان يستهدف بناء قوة عسكرية كردية إقليمية، قادرة على موازنةفي اإلسرائيلي الوجود العسكري

 عمليات تخريبية وتنفيذ البلد، في« البعثية« المتنامي في العراق، ومواجهة الميليشيات السنية اإليراني النفوذ

ال ينسى في هذا الصدد أن . وابتزازهما البلدين ق الكردية في سوريا وإيران، إلقالق نظاميداخل المناط

 في بغداد، فان لديهم مهمة أخرى لن يهدأ لهم بال إال إذا الخصم النظام اإلسرائيليين بعدما اطمأنوا إلى سقوط

  من جانبه، يتمثل في تصفية حسابهم مع خصم آخر في طهران، يستشعرون خطراًوهي إنجازها نجحوا في

 التي العسكرية ، وتنامي القوة)وتشجيع سوريا وحزب اهللا على معاندتها( االعتراف بإسرائيل رفض: أمرين

 في كردستان، االستخباراتية محطتها هذه الخلفيات دفعت إسرائيل إلى تعزيز. تقترب من اآلفاق النووية

 الكردية في معسكرات تحت «الكوماندوز« اتوحد وتوسيع مجال عملها بحيث أصبحت تشرف على تدريب

 أن مسئولي المخابرات اإلسرائيلية يقومون «النيويوركر« تقرير وذكر. إشراف ضباط وخبراء إسرائيليين

وأضاف .  داخل المناطق الكردية على الجانبين اإليراني والسوريسرية وعمليات فضالً عن ذلك بمهام

 لتنامي صبح أقوى بعد سقوط نظام صدام حسين، الذي فتح الباب إليران ااالستراتيجي الوضع هيرش أن

 اعتبره ارييل ما وهو ،) كيلومتر٩٠٠بين البلدين حدود مشتركة بطول ( اإليراني داخل العراق النفوذ

 فانه قرر مضاعفة ولذلك. االستراتيجية شارون رئيس وزراء إسرائيل خطراً على مكاسبها ومصالحها

 ٢/٧صحيفة هاآرتس نشرت في  (،«بي« بالخطة ئيلي في كردستان فيما سميوتكثيف الوجود اإلسرا

 مع أكراد العراق، وان تلك العالقات قائمة منذ وطيدة عالقات ان إسرائيل لها: تصريحاً لشارون قال فيه

وإزاء .  عسكري لهم، وهو أمر طبيعي نظراً لسرية عمليات الموساددعم تقديم فترة مع زعمائهم، ونفى

   ).العراق  عبرت عن قلقها اكثر من مرة إزاء دور إسرائيل بالقرب من حدودها في شمالالتي تركيا ةحساسي

 العراق إلى صدرت إشارته إلى أن إسرائيل« معاريف« في مقال بوعز غاوون في صحيفة انتباهي أثار (5)

 رمزي، وان الرقم ال «احاستفت« مجرد  مليون دوالر، معتبراً أن ذلك٤٠في العام األول بضائع بما قيمته 

 األعمال اإلسرائيليين المخضرمين أن السوق رجال أحد وأضاف الكاتب نقالً عن. بد أن يتضاعف بعد ذلك

وهو ما .  التي تتدفق من الصين وتركيا والكويت والسعوديةاإلسرائيلية، للبضائع العراقية تشهد منافسة قوية

 على (4/7 يوم(« الوفد«ل أن أتلقى الرد وقعت في صحيفة أين السلع المصرية؟ قب: التساؤل إلى دفعني

 األعمال رجال العراقية، حذر عدنان الفيصل نائب رئيس غرفة صناعة وتجارة تكريت:  التاليالخبر

 النفط مقابل الغذاء، برنامج ضمن المصريين من تصدير بضائع للعراق بنفس مستوى ما تم تصديره

 حذر الفيصل من أن العراق في كما.. المصرية لى سمعة الصناعةووصف هذه البضائع بأنها أساءت إ
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 اعتادت الهجرة إليه في الماضي، والتي وصل عددها التي المصرية المرحلة المقبلة لن يقبل نوعيات العمالة

 المبعوث العراقي الشركات المصرية على استخدام العمالة الماهرة وحث. عامل  ألف٦٠٠إلى مليون و 

 من انتهيت حين.  مع التقنيات الحديثة، الن المنافسة أصبحت قوية للغاية في العراقالتعامل على القادرة

  !قراءة الخبر سحبت سؤالي وابتلعته

 العراق الصهيوني في التغلغل

   المنظور السياسي-خاص

لعراق وترجع بها تسهم التعاليم التوراتية بشكل كبير في تشكيل العقلية الصهيونية وتربط الذاكرة اليهودية با

إلى قبل أكثر من ألفي عام حين ظهرت مملكة بابل، وحيث األخبار واآلثار التي تشير إلى قدسية األراضي 

العراقية بالنسبة لليهود والتي ال تزال لها صدى في ذاكرة بني إسرائيل ومقاالت بعض حاخاماتهم 

غير أن . يه أطماع ومصالح الدولة العبريةومفكريهم، إذ البد أن يكون للسياق التاريخي مساهمته في توج

التطلع الصهيوني للعراق يتجاوز في عناصر تكوينه ذاكرة التاريخ ليتأسس على خيارات استراتيجية تتعلق 

بمشروع بقاء دولة صهيون وخطط تأمين تماسكها ونموها وقضائها على التحديات التي قد تهدد وجودها أو 

ومن هذا الباب الواسع تمرر توجهات وسياسات قادة الدولة العبرية تجاه تقف حائل دون توسعها وتطورها، 

العراق، وتحتشد في دوائر صنع القرار اإلسرائيلي العديد من الملفات االستراتيجية المتعلقة بالعراق، مثل 

نيين ملف القدرات العسكرية للجيش العراقي، وملف المياه وملف الوطن البديل لماليين الالجئين الفلسطي

وممن تخطط السلطات اإلسرائيلية لتهجيرهم من األراضي الفلسطينية الستيعاب ما يقرب من مليون مهاجر 

يهودي تنوي الحكومة اإلسرائيلية استقدامهم خالل العقد القادم وذلك لمواجهة تحدي اختالل التوازن 

ة الدولة المطبعة مع إسرائيل الديمغرافي لصالح الشعب الفلسطيني، واألهم من ذلك ضم العراق إلى قائم

وسحبها من رصيد القوى المعارضة والمقاومة للمشروع الصهيوني وجعلها رأس حربة في مشروع اختراق 

وتشير المعلومات إلى أن التحرك اليهودي في العراق اليوم . البنية المجتمعية السياسية والثقافية العربية

ا هو أمني واستخباراتي ومنها ما هو اقتصادي ومالي، وبعضها والمدعوم أمريكيا يأخذ أشكاال عدة منها م

ثقافي علمي، ويذكّر ذلك بالسياسة ذاتها التي انتهجتها إسرائيل في التغلغل في العديد من دول أفريقيا في 

فترات االستعمار الحديث وبترتيب مع الدول المستعمرة بحيث استطاعت مع الوقت التحكم في مواردها 

والمالية ومن ثم التحكم في قراراها السياسي، فقد نجحت أن تصبح شريكا تجارياً مع العديد من االقتصادية 

الدول األفريقية على حساب عالقات تلك الدول مع العالم العربي، وقفزت الصادرات اإلسرائيلية إلى القارة 

هذا عالوة على ، ٢٠٠١ إلى أكثر من مليار دوالر عام ١٩٧٠ مليون دوالر عام ٤١,٥السمراء من 

عالقاتها االستخباراتية واإلمدادات العسكرية حيث أصبحت إسرائيل أحد أهم مصادر التسليح لعدد من دول 

القارة، وقد نجحت تل أبيب في توظيف هذا االختراق ومررت من خالل هذا التغلغل الكثير من المخططات 

اعات على حدودها وداخل أراضيها، وكذلك المتعلقة بالتضييق على الدول العربية وإثارة الفوضى والصر

  .بتمرير مخططات نقل يهود الفالشا في أفريقيا



 التحدي الصهيوين           )   ١-٥(املتابع االستراتيجي              مريكيالتحدي اال
 

   مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية                               ٥١ من ٤٩                              ٢٠٠٥- شباط
 

  إسرائيل ومخطط اجتياح العراق

في الضغط على اإلدارة األمريكية ألجل غزو العراق واإلطاحة  لعب اللوبي اليهودي في واشطن دورا كبيرا

شكل كبير في الحملة اإلعالمية ضد العراق بالرئيس صدام حسين، ولقد ساهمت جماعات الضغط اليهودية ب

من جهة ثانية فإن صقور األدارة . وصدام حسين بعد انتهاء حرب الخليج الثانية التي أعقبت غزو للكويت

األمريكية الذين وضعوا مخطط اجتياح العراق وأقنعوا الرئيس بوش به هم من العناصر اليهودية الليكودية 

 فريتشارد بيرل والذي كان كبير مستشاري  أو مصالح مع الكيان الصهيوني،أو التي تربطها عالقات والء 

ونائبا وزير الدفاع جون وولفوفيتز ودوغالس فايث هم الذين صاغوا أهداف الحرب، وقاموا  وزارة الدفاع، 

وبيرل وفايث محسوبان على خط الليكود ويعمالن . بالدور الكبير في حث اإلدارة األمريكية على شنها

وكشفت مصادر إعالمية إسرائيلية عن سلسة االجتماعات . سابه، أما وولفوفيتز فهو يقف إلى يمين الليكودلح

التي جمعت بين مصممي الحرب على العراق وبين شخصيات عسكرية وأمنية إسرائيلية وذلك في أعقاب 

ها، كما أثمرت هجمات الحادي عشر من سبتمبر حيث تم من خاللها صياغة أهداف الحرب واستراتيجيات

هذه اللقاءات عن تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين الطرفين في هذا الشأن، ومن مهام لجنة التنسيق تقديم 

معلومات استخبارية من قبل إسرائيل عن األوضاع في العراق والمشاركة في إعداد خطط ميدانية تساعد 

نسيق بين مستشارة األمن القومي األمريكي على الجانب السياسي كان هناك ت. على حسم المعركة ضد بغداد

كونداليزا رايس وبين مدير مكتب شارون وبعض كبار موظفي وزارة الخارجية اإلسرائيلية في المسائل 

  .التي تتعلق باألبعاد السياسية للحرب وتداعياتها وما ينبغي عمله في هذا الصدد

  راقالعراق ومخطط تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم في الع

األمر بحسب بعض المصادر ليس مجرد إعادة توطين فلسطينيين في العراق بل هو مسعى لتهويد العراق 

فاألمر لم يعد مجرد خطط حبيسة األدراج، وال " ذاتها، وبحسب تقرير نشرته صحيفة االسبوع المصرية 

نيويورك،  اشنطن أواقتراحات تطلقها جماعات الضغط اليهودية علي بعد آالف الكيلومترات في و مجرد

الواقع بالمشاركة الفعلية  وإنما أصبح األمر في الوقت الراهن خطة مكتملة األركان، تنفذ عمليا علي أرض

اإلسبانية مقالة كتبها ستيفانو ) المانيفستو( كما نشرت صحيفة ."مع قوات االحتالل األمريكي في العراق

، تناول فيها التغلغل الصهيوني التجاري "دجلةإسرائيل الكبرى على ضفاف  "–كياريني تحت عنوان 

، واإلعالمي في العراق المحتل من خالل عمالئها وشركائها ممن جاؤوا على ظهور الدبابات األمريكية

  .وتؤكد الصحيفة أن االستعمار اإلسرائيلي ألرض الرافدين بات مسألة وقت ليس إال

جود مخططات لعمليات تهجير وإعادة توطين الساسة اإلسرائيليون يتحدثون في السر والعلن عن و

الفلسطينيين عندما يحين الوقت وتسنح الفرصة، وأظن أنه ال فرصة تعدل ما هو موجود على أرض الواقع 

مكان بين "السابق، بنيامين نتنياهو، في كتابه   وزير الخارجية. يفي العراق بالنسبة لصناع القرار اإلسرائيل

اإلسرائيلية ضيعت فرصة في أواخر عقد الثمانينات وأثناء انشغال العالم بأحداث اعتبر أن الحكومة " األمم

الشغب في بكين من تنفيذ مخطط التهجير والطرد، وإعادة الحديث عن هذه المخططات في هذه األونة له 

جل داللته، فالعراق مهيمن عليه من قبل الواليات المتحدة حليف دولة صهيون والمعني األول بالتعاون أل
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تنفيذ المخططات الصهيونية ودعم السياسة اإلسرائيلية دون قيود، كما أن أوضاع الفوضى وحالة التنافس 

بين الفرقاء العراقيين وتصدر من ال يتورعون عن تمرير مثل هذا المخطط من العراقيين قد يشجع 

 تتناقله وسائل اإلعالم ومما يؤكد ذلك ما. األمريكان واإلسرائيليين على المضي قدماً في هذا المخطط

وعن شعارات يرفعها بعض الساسة اليهود في هذه الفترة )  Transfer(اإلسرائيلية من حديث عن التهجير 

حول ارتباط السالم بالترانسفير وعما حققته هذه السياسة من توازن في التركيب الديمغرافي بين اليهود 

القائم على ترحيل السكان برغبتهم وإعادة " اإلداريالنقل " م ، وكذلك الحديث عن ٤٨والعرب بعد حرب 

  . توطينهم في أماكن أخرى

ويفسر العديد من المحللين والمراقبين السياسة الشارونية الوحشية المدعومة بآلة التدمير التي تجرف 

األراضي الزراعية وتهدم البيوت وتحصد األرواح بأنها جزء من مخطط التهجير ويتزامن مع التطورات 

التي شهدتها وتشهدها الساحة العراقية على إثر احتالل األمريكان لبغداد والقضاء على النظام البعثي في 

حيث يؤكد الدكتور ناجح جرار أستاذ علم االجتماع السياسي بجامعة النجاح الوطنية بنابلس أن . العراق

س الفصول والمشاهد معتبراً أن  يطبق اآلن من جديد بنف١٩٤٨السيناريو الذي طبق على الفلسطينيين عام 

المجازر التي تجري على التراب الفلسطيني هي بداية لمخطط التهجير، ويتطابق هذا مع ما نقلته صحيفة 

التهجير "هاآرتس اإلسرائيلية من حديث لبني أيلون، زعيم حركة موليدت اليمينية المتطرفة، عن سياسة 

م، فإن الشئ نفسه يجب أن ١٩٤٨هم شنوا حربا على اليهود عام وأنه كما تم تهجير الفلسطينيين ألن" بالحرب

  .يتكرر باعتبار أنهم يشنون حربا في هذه األيام على اليهود، قاصداً االنتفاضة

  التغلغل األمني واالستخباراتي اإلسرائيلي في العراق

ائيلية دخلوا العراق  عنصرا يعمل في المخابرات اإلسر٦٠٠تذكر العديد من التقارير أن هناك ما يقرب من 

 سنوات بين المخابرات ١٠بجوازات أمريكية وذلك ضمن اتفاق التعاون االستراتيجي الموقع منذ أكثر من 

 عنصر استخباري إسرائيلي فقط، كانوا ١٠٠وكان االتفاق قد بدأ ب"واالستخبارات اإلسرائيلية،  األمريكية

 قيادة الموساد كانت تعد تقارير أخرى إلبالغها لوكالة يرسلون تقاريرهم إلى القيادة في إسرائيل فقط، وأن

 ٥٦٠وقد بدأ هذا العدد يتزايد حتى اكتشف األمريكان أن هناك أكثر من ). CIA( المخابرات األمريكية 

تعترض  استخباريا إسرائيليا قد دخلوا بجوازات سفر وأسماء أمريكية، وأن وكالة المخابرات لم عنصرا

وزارة الخارجية اإلسرائيلية  سبب في زيادة هذا العدد أكثر مما هو متفق عليه، فردتوإنما استفسرت عن ال

اإلدارة األمريكية بهذا التبرير، بل تتوقع  وقد قبلت. بأن زيادة العدد جاءت لدواعي األمن في العراق

ه وهذآخرين للعمل في مناطق محددة داخل العراق،   عنصر٤٠٠المعلومات أن تدفع إسرائيل بنحو 

الرئيسية هي تقديم تقارير ومعلومات يومية عن األوضاع السياسية  العناصر اإلسرائيلية وظيفتها

   .واالقتصادية واالجتماعية للعراق

االستطالع "ويقوم عناصر المخابرات اإلسرائيلية، بالتنسيق مع مجموعات مدنية إسرائيلية أخرى بمهمة 

عن المناطق األخرى التي   والمناطق اآلمنة ومدي ابتعادهاوتقييم األراضي العراقية التي يمكن شراؤها

ومما يؤكد على حيوية مخططات ". والشراء يمكن أن تثير مشاكل أمنية، وكذلك االتفاق على طريقة البيع
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التملك الواسع لليهود في العراق، وارتباط ذلك بمخططات التهجير والتهويد هو السرعة التي صدر بها قرار 

فقد صدر القرار . النتقالي والذي يلغي القانون الذي يمنع امتالك األجانب لألراضي العراقيةمجلس الحكم ا

وبحسب بعض المصادر . تحت ضغط أمريكي ويأتي منسجما مع المساعي الصهيونية للتغلغل في العراق

سطينيين اإلعالمية فإن الشخصيات المدنية التي تشرف علىعمليات شراء األراضي في العراق هم من الفل

العراقيين والمغاربة والسوريين، وبحسب هذه المصادر فإن عمليات الشراء  المتعاونين مع الموساد واليهود

تتركز في المناطق الشمالية في نية من القيادة اإلسرائيلية أن تتحصل على دعم وحماية األكراد لمشاريعها 

ردية مالياً، وتجهيز قواتها المسلحة بما تحتاجه من المستقبلية في العراق في مقابل دعم إسرائيل للفصائل الك

  .عتاد وتدريب واألهم من ذلك وعود تل أبيب بدعم األكراد في إقامة دولتهم المستقلة

  التغلغل االقتصادي والمشاركة في مشاريع اإلعمار

ية دخلت فعال دعت الواليات المتحدة إسرائيل إلى المشاركة في إعادة إعمار العراق، والشركات اإلسرائيل

للعراق وتعمل تحت واجهات مختلفة وبالشراكة مع شركات ومؤسسات أجنبية أخرى، وحينما شارك جون 

تيلور نائب وزير المالية األمريكي في المنتدى االقتصادي العالمي في األردن أوضح أن عملية التشريع في 

مقبلة ستتيح الفرصة أمام الشركات الالمجاالت االقتصادية التي سيشهدها العراق في غضون األسابيع 

اإلسرائيلية للبدء في تنفيذ مشاريع استثمارية، ومشاركة إسرائيل في اإلعمار ستدفع باالقتصاد اإلسرائيلي 

وبالفعل . إلى األمام، ولهذه الشركات مميزات مثبتة في مجاالت التكنولوجيا المتقدمة وتطوير البنى األساسية

جات المصنعة في إسرائيل السوق العراقية، وال تفرض على المنتجات اإلسرائيلية فقد دخلت العديد من المنت

وتفيد . أي قيود أو رسوم جمركية، وأبواب السوق العراقية مفتوحة على مصراعيها لكل السلع والمنتجات

مات المعلومات ان هناك شركات استثمارية إسرائيلية دخلت السوق العراقية وتنشط في مجال تقديم المعلو

، ومن هذه الشركات واالستشارات واآلليات الالزمة للشركات األجنبية التي تنوي االستثمار في العراق

 أو المجموعة القانونية العراقية الدولية، وقد تأسست هذه - مارك زيل وسام -االستثمارية تصنف شركة 

، وبحسب صحيفة الغارديان  وتتخذ مقراً لها مؤقتاً ببغداد في فندق فلسطين٢٠٠٣المجموعة في صيف 

اإلنجليزية فإن بعض عمليات المجموعة تدار من مقرها في إسرائيل، وزيل هو رجل أعمال يهودي يحمل 

الجنسية األمريكية ومقرب من البنتاغون ومن أشد المتحمسين إلشراك الشركات اإلسرائيلية فيما يسمى حملة 

  .إعادة إعمار العراق

 
 


