
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تقييم:

، ثابتةغايات  و أشكال متغ�ة  و مرنة  وسائل  و مستقبلية  لتحقيق اهداف  اتبعت إرسائيل عىل الدوام اسرتاتيجية  

اضعاف الدول العربية مقابل ض�ن االمن والقوة اإلرسائيلية. فإثارة الفنت وتضخيم األحداث   إطارتصب كلها يف  

وبث االفكار والعقائد املشوهة داخل املجتمعات العربية أو االلتفاف حول القيادات السياسية وعقد التحالفات 

يف تصب  كلها  والدولية،  االقليمية  املؤمترات  يف  واملشاركة  والعلنية  صهيو�    إطار  الرسية  إرسائييل   – مخطط 

مستقبيل يهدف إىل إخضاع املنطقة العربية لإلرادة اإلرسائيلية والغاء فكرة الوحدة العربية أو األمة العربية 

 .عىل الصعيد الفكري والعميل

 د. فارس فارس:  /1العراقاسرتاتيجية إرسائيل تجاه 

أشارت خطة أوديد بينون إىل عزل العراق عن املرشق العريب وتفتيته إىل كيانات عرقية وطائفية. "ان حرباً عراقية 

وفق تقسي�ت عرقية ودينية  ايرانية سوف متزق العراق إىل اجزاء وتسقطه داخلياً... أما تقسيم العراق إىل مقاطعات  

ف� يحدث يف ."فثالثة دول أو أكرث �كنها ان تتواجد حول املدن الرئيسة الثالث البرصة، بغداد، املوصلامر ممكن،  ف

العراق االن هو جزء من خطة وأحالم صهيونية واسعة بتنفيذ ام�يك، فاملحاوالت الرامية إىل اشعال الحرب الطائفية 

االسرتاتيجية   اطار  العراقي� تصب يف  ب�  الفتنة  األمرييك وتأجيج  االحتالل  استطاع  ما  املستقبلية, وهذا  اإلرسائيلية 

ترسيخه يف الحياة السياسية العراقية من خالل عملية سياسية قامئة عىل املحاصصة الطائفية   2003نيسان/  9للعراق يف  

احري ب� مختلف والعرقية واستنادا إىل دستور يكرس هذه الحالة وفيه من االشكاالت والغموض ما يعزز الرصاع التن

تقسيم العراق لفيدراليات أو اقاليم عىل اسس عرقية ومذهبية غاية عليا يف الفكر اإلرسائييل لتسهيل السيطرة    .األطراف

 .عىل موارد العراق االقتصادية الهائلة غ� املستغلة وهذا ما تفعله الرشكات االجنبية يف العراق بحجة اعادة االع�ر

 د. فارس فارس:  /2اسرتاتيجية إرسائيل تجاه العراق

تعتمد االسرتاتيجية اإلرسائيلية يف تحقيق اهدافها عىل الوجود والتأث� االم�يك الفعال يف العامل واملنطقة, ان العالقة  

وارسائيل عالقة من نوع خاص، فالواليات املتحدة االم�كية تتخذ من ارسائيل أداة توظفها  ب� الواليات املتحدة االم�كية  

لتحقيق اسرتاتيجيتها يف الرشق األوسط، وإرسائيل واجهة لعالقة سيطرة متارسها القوى الصهيونية العاملية عىل الواليات  

لثقافية التابعة لها يف الواليات املتحدة االم�كية  املتحدة االم�كية، من خالل ضغط املؤسسات املالية واالقتصادية وا

اغراضها لتحقيق  العامة بشكل منظم  السياسات  ام�كية  ب ف  .املتغلغلة يف اجهزة صنع  العراق مصلحة  احتالل   –عد 

جديدة ارسائيلية مشرتكة، اذ ركزت معاهد الدراسات ومراكز االبحاث الخاصة بالتخطيط االسرتاتيجي عىل رسم خريطة  

ملستقبل املنطقة واسقاط النظم العربية املعادية إلرسائيل وإضعافها ومحارصتها وتقسيم املنطقة إىل دويالت طائفية 

االم�يك  والدبلومايس  العسكري  زيني)  (انتو�  وأعلن  امنها,  عىل  والحفاظ  العظمى  ارسائيل  اقامة  لتسهيل  وعرقية 

)م، ان الواليات  2004ايار/ مايو عام (  20يف    (CBS)ق األوسط يف حوار له معاملتخصص يف االسرتاتيجية االم�كية يف الرش 

املتحدة االم�كية شنت الحرب دفاعاً عن مصالح ارسائيل كأحد االهداف االساسية لها، وبناًء عىل دعوة مجموعة من  

 .املحافظ� الجدد داخل االدارة االم�كية للدفاع عن مصالح ارسائيل

 :موقع الجزيرة/ ميدان / العراق والعداء مع ارسائيل

مل يكن استهداف مفاعل "أوس�اك" مجرد عملية عسكرية ضد أحد األصول اإلسرتاتيجية يف دولة معادية، ولكنه عّرب 

املبارش، لذا فقد وسعت عن تحّول نوعي يف العقيدة العسكرية اإلرسائيلية التي طاملا ركّزت قبلها عىل دول الجوار  

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=221834
https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=221834
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=544419
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=544419
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=544419
https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2019/9/8/%D8%A5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84


 

العملية مفهوم األمن القومي اإلرسائييل ليشمل جميع الدول املعادية يف املحيط الجغرايف لألرض املحتلة حتى لو مل  

تكن هذه الدول متلك حدودا مبارشا مع إرسائيل، وبخالف ذلك، أصبح قصف املفاعل النووي العراقي سابقة ملا صار 

" نسبة إىل "مناحم بيغن" والتي تنص عىل أن إرسائيل يجب أن تعمل ملنع أي دولة معادية بيغن عقيدةيُعرف باسم "

 لها من امتالك أسلحة نووية.

لكن مع تراجع الربنامج النووي العراقي بعد العملية "أوبرا"، مل يكن لدى إرسائيل ما يكفي من الدوافع لالستث�ر يف 

كري مع دولة تبعد مئات الكيلومرتات عن حدودها، خاصة وأن نظام صدام حس� أصبح أبعد ما يكون عن  رصاع عس

أن ُ�ثّل تهديدا إلرسائيل بعد أن أغرق نفسه يف رصاعات إقليمية ُمكلّفة بدءا من حرب السنوات الث�� مع إيران 

يات املتحدة الذي انتهى بالغزو األم�يك للعراق عام  ومرورا بغزوه للكويت وليس انتهاء باالشتباك الدبلومايس مع الوال 

2003. 

 جريدة األخبار:  /العرب يحققون حلم بن غوريون

الشه�ة   أطلق مقولته  الذي  أكرب مثال عىل ذلك، فهو  دافيد بن غوريون، مؤسس دولة االحتالل،  والخبيثة:  ها هو 

«عظمة إرسائيل تكمن يف انهيار ثالث دول، مرص والعراق وسوريا»، وبالتايل ال ُ�كن بأّي حاٍل من األحوال، الفصل ب�  

 .ما يجري هذه األيام يف سوريا عن املايض والتاريخ واألجندات الصهيونيّة والغربيّة االستع�ريّة معها

العاملفقد   اإلمربياليّة يف  ال  قام رأس حربة  ما ال متلك ملن  التي منحت  بريطانيا،  االستع�ر،  أم�كا، مبساعدة دولة   ،

. وحّولت العراق إىل دويالت إثنيّة وطائفيّة ومذهبيّة.  2003يستّحق، أي وعد بلفور املشؤوم، بغزو بالد الرافدين عام  

 .والعراق اليوم دولة ُمستباحة من جميع األطراف

 صحيفة فجر اإللكرتونية:  /بن غوريون: عظمة إرسائيل تكمن يف انهيار مرص والعراق وسوريا

الحكومة   رئيس  لسان  الجملة عىل  والعراق وسوريا، جاءت هذه  دول، مرص  ثالث  انهيار  يف  تكمن  إرسائيل  عظمة 

يف إطار فيلم    " إرسائيل"اإلرسائيلية السابق دافيد بن غورين، وجاءت خالل مقابلة نادرة ومخفية، ظهرت مؤخراً يف  

لم عدة تفاصيل جديدة وشخصية عن ُمعلن إقامة  يالفتوثيقي لرئيس الحكومة امليثولوجي، دافيد بن غورين، وأشار  

 .1963، وقائدها حتى عام  1948دولة االحتالل عام 

،  "الشعب الخاص"يؤكد فيه أهمية تحقيق الشعب اليهودي لقبه من التوراة    "بن غوريون"وورد يف املقابلة حديث لـ

وعمله عىل تدريب قادة الحتالل فلسط� وإك�ل    ويكشف فيه حديثاً ال يرتقي إىل مستوى األخالقيات التي ينادي بها،

به بدأ  سيقبل    .ما  العريب  العامل  أّن  اعتقد  زعامته  فرتة  اللجنة   "إرسائيل"وطوال  مع  محادثة  ويف  املطاف.  نهاية  يف 

عراق، ، قال إنّه يعتقد أّن سوريا، وال1937الربيطانيّة التي أرِسلت لتقسيم فلسط� إىل دولة يهودية ودولة عربية عام  

 .ومرص ستعرتف يف يوم من األيام برشاكة املصالح مع الدولة اليهودية

 امليادين نت: /هاجس إرسائييل يتعاظم العراق فرصة ضائعة خِطرة

سعت "إرسائيل" خالل العقدين املاضي� إىل اتباع كل األساليب التي تضمن لها تقسيم العراق إىل "كانتونات طائفية"  

راق واملشاركة فيها، وهو ما عّرب عنه وزير األمن اإلرسائييل من أجل تحقيق أهدافها، إىل جانب استغالل األحداث ضد الع

، بقوله إن "هناك استنتاجات يجب عىل العامل أن يستخلصها من النزاعات التي  2016األسبق أفيغدور ليربمان يف العام  

بسنوات، وقبله  العراق وسوريا".  تقسيم  أهمها رضورة  ومن  األوسط،  الرشق  قدمها ج�االت   تدور يف  التي  املذكرة 

هود أوملرت، والتي تضمنت رضورة الضغط بقوة عىل  لرئيس حكومة االحتالل اإلرسائييل السابق إي وباحثون إرسائيليون

https://consortiumnews.com/2019/08/28/behind-israels-bombing-in-iraqs-heartland/
https://consortiumnews.com/2019/08/28/behind-israels-bombing-in-iraqs-heartland/
https://consortiumnews.com/2019/08/28/behind-israels-bombing-in-iraqs-heartland/
https://al-akhbar.com/Opinion/31558
https://www.fajr.sa/106127/
https://www.almayadeen.net/news/politics/1474273/%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8%D9%85:-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9
https://books.google.com.lb/books?id=rSUpDwAAQBAJ&pg=PT176&lpg=PT176&dq=%D8%A7%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF+%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA+%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&source=bl&ots=Pn1Ug9vPnu&sig=ACfU3U0YJ4PfKZEmK4SKF_4OeGMSdM-4iA&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjmyvGmv5_wAhUO2BoKHelZBTAQ6AEwDnoECBgQAw#v=onepage&q=%D8%A7%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%20%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&f=false
https://books.google.com.lb/books?id=rSUpDwAAQBAJ&pg=PT176&lpg=PT176&dq=%D8%A7%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF+%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA+%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&source=bl&ots=Pn1Ug9vPnu&sig=ACfU3U0YJ4PfKZEmK4SKF_4OeGMSdM-4iA&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwjmyvGmv5_wAhUO2BoKHelZBTAQ6AEwDnoECBgQAw#v=onepage&q=%D8%A7%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%20%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%20%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&f=false


 

الواليات املتحدة ملنعها من االنسحاب قبل تفتيت وحدة العراق الجغرافية لصالح خدمة أهدافها يف املنطقة. تلك  

املذكرة أضافت نقطة مهمة بإشارتها إىل أن "غياب العراق عن الخارطة السياسية للمنطقة سيشكل أحد العوامل يف  

 ."املخاطر االسرتاتيجية ضد إرسائيلتقليص 

 

  


