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 توطئة 

، 2003مل تتمّن "إرسائيل" أن يحصل يف العراق أكرث مّ� حصل خالل وبعد الغزو األم�يك املدّمر له يف آذار/ مارس من العام 

يف بحور  -والذي ال �تلك حدوداً مع "إرسائيل"، لكنه شّكل مصدر قلق دائم لها منذ عقود  -حيث غرق هذا البلد العريب 

حتالل األم�يك، أو هي أسهمت يف إسالتها بواسطة ج�عات تكف�ية كان للواليات املتحدة من الدماء التي أسالتها قوات اال 

 يف املنطقة. التوسعيةدور أسايس يف إنشائها وتنظيمها ومتويلها، أو أنها جّ�تها الحقاً يف خدمة أهدافها 

و األم�يك، وذلك إلبعاد نفسها عن أي وعىل الرغم من عدم تورّط "إرسائيل" بشكل مبارش يف األحداث العراقية منذ الغز 

انعكاسات غ� رضورية، لكنها سعت منذ البداية لتأجيج األوضاع يف هذا البلد، عرب دعم املرشوع األم�يك فيه بكّل الوسائل 

 املتاحة، وعىل قاعدة أن األهداف األم�كية واإلرسائيلية شبه متطابقة تجاه العراق ودول املنطقة عموماً. 

ت هنا أنه مقابل الدور اإلرسائييل املختبئ خلف التدخل العسكري األم�يك يف العراق يف تلك املرحلة، مل تتعرّض والالف

الج�عات التكف�ية هناك إلرسائيل بشكل مبارش، وظّل تركيزها منذ ظهورها بعيد الغزو األم�يك، عىل مواجهة قوات 

 الل وأدواته من البالد ومن كّل املنطقة!االحتالل، والشيعة وإيران، تحت ذريعة طرد االحت

لِفه، وصوالً إىل أبو بكر خَ وهذا التوصيف ينطبق عىل ج�عة أبو مصعب الزرقاوي (قاعدة الجهاد يف بالد الرافدين) ومن 

والذي بدأ مبهاجمة "إرسائيل" متأخراً، ولو عىل مستوى الخطاب اإلعالمي فقط، (داعش)، اإلرهايب وتنظيمه البغدادي،

تفادي االنتقادات التي وّجهت إليه برتكيز عملياته الدموية ضّد املدني� من الشيعة والسنّة واملسيحي�، مع غياب ألي ل

ضد "إرسائيل" ومصالحها، سواء يف الداخل الفلسطيني املحتل أو يف العامل، بذريعة  من ِقبل "داعش" عمليات "جهادية"

 ى، أي الشيعة!أولوية املواجهة مع العدو األقرب واألده

عن العراق، فهي مل تتمكن من تفعيل تدخلها يف األحداث التي كانت تجري  -وسياسياً  -وألن "إرسائيل" بعيدة جغرافياً 

يف سورية، سواء من خالل عمليات قصف جوّي منتظمة  ألهداف معادية، أو عرب دعم  -وتفعل  -عىل أرضه ك� فعلت 

يع معها، وإغراق شعوبها مكثّف لهذه الج�عة أو تلك، ضمن اسرتاتيجية "إرسائيل" التقليدية لزعزعة الدول الرافضة للتطب

 يف الفوىض.

قبل متّكن  -"داعش"تنظيم لكن ذلك ال ينفي وجود أدوار إرسائيلية، مسترتة ومؤثّرة، يف األوضاع العراقية يف مرحلة متّدد 

 وتحديداً عرب وسائل أمنية واستخبارية معّقدة،  -2017العام نهاية يف  عليهالحشد الشعبي والجيش العراقي من القضاء 

ن خالل الحليف األم�يك الذي كان مبثابة الفاعل األّول يف العراق، أو بتفعيل الوجود اإلرسائييل، االستخبارايت والعمليايت، م

، والذي تبّينت غاياته بعد القصف اإليرا� األخ� 2003يف مناطق كردستان شبه املستقلة عن الدولة العراقية منذ العام 

يرانية الكردية، واملدعومة من "إرسائيل" وبعض الدول الغربية والعربية، يف أيلول وترشين ملعسكرات تابعة للمعارضة اإل

 .2022األول من العام 

 إلرسائيل جديد  تحدّ  ":الحشد الشعبي"

"الحشد الشعبي" يف العراق مفاجأة غ� محسوبة بالنسبة لألم�كي� واإلرسائيلي� وحلفائهم الخليجي� عىل ظهور شّكل 

رسيعاً رهاناتهم عىل حرب طويلة ومدّمرة ب� تنظيم "داعش" التكف�ي والشيعة وبقيّة  وجه الخصوص، ألنه أسقط 

لتقارير الصادرة عن الجهات املذكورة يف تلك املرحلة السوداء املكّونات العراقية، ك� كانت توحي املواقف والترصيحات وا



4 
 

من تاريخ العراق، والذي اختار عدم الخضوع للهيمنة األم�كية بعد إسقاط النظام السابق، فكانت "داعش" هي السالح 

 . أو تقسيمهاألمىض لتطويعه 

بحزب الله اللبنا�، وتهديد تلك العالقة لألمن وال تعود الخشية اإلرسائيلية من "الحشد الشعبي" إىل عالقته بإيران و 

القومي اإلرسائييل، ك� يّدعي املسؤولون اإلرسائيليون؛ بل إن لهذه الخشية جذوراً دينية ودوافع اسرتاتيجية وأمنية 

م، القدي -حيفا، الجديد -واقتصادية، ترتبط بالعراق وبأوضاع وتحّوالت املنطقة عموماً؛ وليس هدف إحياء خط كركوك

 لنقل البرتول العراقي إىل الكيان اإلرسائييل، سوى أحدها فحسب. 

"، حسب ما تّم كشفه من ِقبل وسائل اإلعالم واملواقف السياسية الشعبي وقد ترجمت "إرسائيل" مخاوفها من "الحشد

و يف داخل العراق، ألبرز مسؤوليها، عرب الرشوع بقصف واستهداف مراكز ومقرّات له عىل الحدود مع سورية أ التهديدية 

 حالياً.  ، ولو من خالل رضبات متقطعة وغ� مكثّفة، ك� تفعل يف سورية2019وذلك منذ منتصف العام 

املادية، والترصيحات الصادرة إّال أن الكث� من األدلّة بتلك الهج�ت بشكل رسمي، وعىل الرغم من عدم اعرتاف "إرسائيل" 

 اإلرسائيلية والغربيةوكذلك الترصيحات أو التقارير  ويف الحشد الشعبي، عراقيةال يف الحكومة وقيادي�مسؤول� عن 

التي نّفذت حتى اليوم ضد مقرّات ومعسكرات  الجويّة الهج�ت ، تؤكد مسؤولية الكيان اإلرسائييل عناملتواترة

حرب ( منذ سنوات، والتي سّمتهاالتي تطبّقها  العدوانية إرسائيل""يف إطار اسرتاتيجية ومستودعات تابعة للحشد الشعبي، 

 تهّدد ما يسّمى التفّوق اإلرسائييلنوعية و من تشكيل بنى تحتية وقدرات عسكرية  "أعدائها"، من أجل منع )حرب�الب� 

 االسرتاتيجي يف املنطقة.

قوم إرسائيل بتنفيذها حالياً عملية تأفيف كوخايف، عن  ،العام املايض، كشف رئيس أركان الجيش اإلرسائييل ففي أواخر

 . )1("إىل "منع تدش� حزب الله آخر يف العراق وسوريا"حرب ب� حرب�"، وتهدف من خاللها يف العراق وسوريا باسم 

يف داللة واضحة  ،)2(رسيّة"حرب ""إرسائيل" والعراق بأنها ، الحرب الدائرة ب� صحيفة "ذا تا�ز" الربيطانيةوصفت  في�

" صديقة"مساملة و دولة الفشل األم�يك يف تحويل العراق إىل وعىل  الوضع العراقي،عمق التورّط اإلرسائييل يف  عىل

 إلرسائيل. 

 الشيعية قدرات الفصائللنمو أبعاد الرؤية اإلرسائيلية بعض املسترشق اإلرسائييل، يارون فريدمان، كشف من جهته، 

تهديداً أمنياً حقيقياً؛ يف العراق يعتربها  املسلّحةالتصور اإلرسائييل للميليشيات يف العراق، بقوله إن "لكيانه  املعادية

 . "للمّس بها، واستهدافهاوبالتايل فإن لدينا مصلحة 

مليون  60سنوي حكومي يصل ميليشيا مسلّحة متثّل الشيعة العراقي�، وتحظى بدعم  67: " إن الحديث هنا عن وأضاف

لنقل األسلحة والوسائل القتالية املحور اإلقليمي الذي تقوده إيران يف املنطقة، وتبذل جهوداً  سنوياً، وتعاون معدوالر 

 .)3("لسوريا ولبنان والعراقعرب حدودها مع إيران 

الجارية الفتتاح ميناء بحري جديد عىل شاطئ الالذقية ش�ل فريدمان أن" إرسائيل تراقب التحركات اإليرانية وأوضح 

أن من إيران إىل سوريا مروراً بالعراق. و�كن االفرتاض جري الجهود امليدانية إلقامة خط سّكة حديد في� تسوريا، 

اإليرانية إلبعاد الجهود اإلحباط ضّد امليليشيات املسلّحة يف العراق، تأيت الهج�ت الجويّة األخ�ة املنسوبة إلرسائيل 

 .)4(اإلرسائييل "املتطورة عن مرمى الط�ان مستودعات صواريخها 
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بل املليشيات العراقية إلرسائيل/ قِ نرشت صحيفة بيلد األملانية مقاًال تحت عنوان "التهديد الصاروخي من ويف السياق، 

النجباء للكيان  حركة من خطورة ترسانة صواريخ فيهوحّذرت  ،القادة العراقيون واإليرانيون والفلسطينيون يتحالفون"

ة مس�ّ قلقها من استعداد فصائل املقاومة العراقية الستخدام صواريخ دقيقة التوجيه وطائرات  ًة عنمعربّ ، اإلرسائييل

 . )5(بعيدة املدى لرضب "إرسائيل"

مع وكالة األنباء اإليرانية "مهر"، ونقلت ، "املهندس "نرص الشمري ،إىل مقابلة املتحدث باسم النجباء الصحيفة وتطرّقت

لمقاومة الفلسطينية ال يقترص عىل نقل الخربات واألسلحة، ألننا قادرون عىل استهداف عمق عنه قوله "إن دعم النجباء ل

وخاصة  ،بل ترسانة الصواريخ التابعة للفصائل العراقيةقِ ض له إرسائيل من تتعّر عىل "التهديد الكب� الذي  ، لتؤكدإرسائيل"

ف بشكل التكيّ الحديدية كان قادًرا عىل  القّبة"نظام  :ونقلت عن الخب� يف صناعة الصواريخ "فابيان هاينز" قوله .النجباء"

لكن الصواريخ التي أعطتها إيران لحلفائها اإلقليمي� �كن  ؛أو بآخر مع الصواريخ غ� الدقيقة لح�س والجهاد اإلسالمي

جة خطأ ضئيل للغاية؛ حقيقة أن القيمة االسرتاتيجية لهذه الصواريخ قد أن ترضب أهدافًا عسكرية واقتصادية مع در 

 . )6(مضاعفة" أضعافاً ازدادت 

له تشكّ اإلرسائيلية عىل األرايض السورية هو "قلق تل أبيب من التهديد الذي  الجويّةوخلص التقرير إىل أن سبب الغارات 

قية أقامت بالفعل قواعد ومستودعات أسلحة يف أرايض الدولة أن العديد من القوات العرا وبّ� الج�عات العراقية"، 

 . )7( جعل حدود البلدين مالذاً آمناً ألعداء "إرسائيل" مّ�  ،الجارة

"الحشد الشعبي"، عىل الرغم من أنه يُعّد هناك قلق إرسائييل وغريب حقيقي من تبّ� التقارير اآلنفة الذكر، وك� إذاً، 

والدفاع عن الشعب ، والتي تلتزم بقوان� البالد وح�ية األرايض العراقية العراقية املسلّحةجزءاً أساسياً من القوات 

تنظيم "داعش" التكف�ي يف طليعتها، ويربز ؛ دوافعهاأو  طبيعتها، مه� كانت داخليةأو  خارجية تهديداتضد أي  ،العراقي

 املسلّحةله، بالتعاون مع القوات ي الحازم التصدّ يف موقع  "الحشد"حيث يقف ه، تاريخحتى  قامئاً  والذي مل يزل خطره

 كافة.  العراقيةوأجهزة االستخبارات 

، ويف عراقية "رسمية" قّوة ستهدافواالنتهاك سيادة العراق  "إرسائيل"والتي تدفع ، "الحشد" منبواعث القلق ف� هي 

التحالفات التي أّسسوها لضّمها إىل  جهدهم قبل عقدين من الزمن، وسعوا (رعاة الكيان وُح�ته) دولة غزاها األم�كيون

قدراته يف لبنان، وبتنمية املقاومة و بإيران الشعبي"  عالقة "الحشدوهل هي تقترص عىل يف املنطقة ملواجهة إيران؛ 

 ؟وواقعيتها الدوافع، عىل أهميتهاهذه ، أم أن املسألة تتجاوز الصاروخية التي تهّدد الكيان اإلرسائييل

دول  لكّل عنرصية معادية  رؤيةككيان وكمجتمع، العاملية، و  للحركة الصهيونيةكتجسيد  ،"إرسائيل"ما من شك يف أن لدى 

التوسعية  ترتبط بنشأة الكيان اإلرسائييل وأهدافه ،إيديولوجية ودينية واسرتاتيجيةانطالقًا من دوافع وشعوب املنطقة، 

أبداً ، يف العمق؛ وال �كن مصالح وأمن شعوب هذه املنطقةثوابت و تتناقض، بل وتتصادم مع  والتيالغربية، وارتباطاته 

لفرض سالم مصطنع عىل الغربية واإلرسائيلية، ، تأو املحاوال السياسات   فشل وسقوط كشفبينها، ك�  في� التوفيق

 طيلة عقود مضت.، العربية واملسلمةشعوب ال

واالسرتاتيجية، ك� الدينية  الجغرافيةمن مكّونات املنطقة، وفق املعاي� وهو مكّون أسايس  وفي� يتعلق بالعراق تحديًدا،

يخوضونها ضد ما الحشد الشعبي فيه، ال تنفصل عن املعارك التي ضد الصهاينة املعركة التي بدأها أيضاً، فإن والتاريخية 

  خصوصاً. ية لهم، واملدعومة من إيرانالقوى اإلرهابية املعاديسّمونه 
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البعدان الديني  ويأيت تحمل أبعاداً خط�ة،، ضد الحشد الشعبي سنواتمنذ "إرسائيل"  أطلقتهاالتي املعركة  وهذه

 واالسرتاتيجي يف طليعتها. 

 "الحشد"للحرب اإلرسائيلية عىل أّوالً: البعد الديني 

وعىل حساب أرض ، 1948يف العام يف فلسط�، القرسية وجودها  تثبيتاستندت يف عملية بات معلوماً أن "إرسائيل" 

 جيوسرتاتيجية عديدة.  إىل ركائز دينيةالشعب الفلسطيني التاريخية وحقوقه ودماء أبنائه، 

من أوروبا األهواء، و مختلفة املشارب "يهودية"  ج�عاتلتجميع أّول  كدافعفقد استخدمت الحركة الصهيونية الدين 

أرض اللنب "و ،"األرض املوعودة لشعب الله املختار"متثّل التي بها إىل فلسط�،  والدفع، ودول أخرى"النازية والفاشية" 

خوض املعارك وارتكاب املجازر ضد  ، لدفعها إىلباملال ، وأغرتهاعواطف تلك الج�عاتاستغلّت ثّم ومن ؛ "والعسل

بالتواطؤ مع القوى االستع�رية  بها، الخاصة الخبيثة وراء أهدافها يف الحقيقة ة تسعىفي� كانت الصهيونيالفلسطيني�، 

 . بريطانيا والواليات املتحدة األم�كية وأبرزهاالكربى حينها، 

عىل الكيان اإلرسائييل  ومتّددتثبيت مراحل خالل السيايس التضلييل للحركة الصهيونية  -هذا املسار الديني  توّسعوقد 

حق إرسائيل "، 14/4/1981بتاريخ مقالة نُرشت يف صحيفة "دافار"،  أكّدت. فقد شعوب املنطقة العربية واإلسالمية حساب

؛ ومن قومية أو إثنية أو دينية يف املنطقة أقليّةعن أي العمل للدفاع املرشوع، لكونها دولة يهودية يف الرشق األوسط، 

ومن النسيج التعددي للرشق األوسط، لكونه أساس وجودها وأمنها، عىل  مصلحة إرسائيل املرشوعة أن تشارك يف الحفاظ

 .)8("التي تعيش يف املنطقةحق إرسائيل منع السيطرة العربية واإلسالمية عىل مختلف األقليّات 

وب� السنّة والعلوي� يف سورية، إثارة الخالفات ب� الشيعة والسّنة واألكراد يف العراق، ولهذا، فإن إرسائيل تسعى دامئاً إىل 

 .. والدروز والسّنة والشيعة يف لبنانواملوارنة 

يف ثقايف جديد  -بل دعوا إىل إقامة نظام سيايس وجود األّمة العربية وحسب، ك� أن زع�ء الحركة الصهيونية مل يرفضوا 

 .)9(اإلسالمية يف املنطقة -الرشق األوسط، ليك تختفي الثقافة العربية 

الصهيونية والكيان اإلرسائييل، �كن  الحركة، والذي يشّكل ركناً أساسياً من أركان السيايس املتلّبس بالدينمن هذا الجذر 

والذي  - املعلنةواألمنية  الدوافع السياسية عدا - ملهاجمة الحشد الشعبي العراقيللكيان املحرّكة  األخرى الدوافعفهم 

للواليات  بالعداء جهرهممبوازاة عقيدة وم�رسة عملية ونظام حكم؛  التزامهم الديني باإلسالم،خفي قادته وأعضاؤه يُ ال 

 . املتحدة والكيان اإلرسائييل الغاصب لفلسط�

 أهدافالعنرصية لتحقيق االستخدام أو االستث�ر السيايس للدين من ِقبل الحركة الصهيونية لكن هناك فارق جوهري ب� 

ولصّد األخطار املجتمع والدفاع عنه، الدينية من أجل ح�ية املبادئ والقيم ب االلتزامتع�رية، وب� واسجيوسرتاتيجية 

  .الداخلية والخارجية

من أجل ، "الدين اليهودي"استثمرت وال تزال يف يجّسدها حالياً كيان االحتالل اإلرسائييل، والتي  ،فالصهيونية العاملية

تحويل الرصاع معها يف املنطقة إىل رصاع ديني، كونها تخىش من أعدائها الكرث؛ لكنها ترفض يف الوقت نفسه مواجهة 

النعرات والنزاعات مع سعيها الحثيث إلثارة ومشاريعه ووجوده؛ الكيان  استقرارعىل لهذا التحّول  الخط�ة تداعياتال

ه لبنان والعراق وسوريا ومرص وغ�ها من الدول العربية فعلت تجاالطائفية واملذهبية عىل مستوى املنطقة، ك� 

 واإلسالمية طيلة عقود خلت.
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األوضاع العراقية، عىل األقل منذ مرحلة ما بعد من  امللتوية تحليل وتقويم املواقف السياسية اإلرسائيليةمن هنا �كن 

وحتى اليوم، وتحديداً حيال الحشد الشعبي وعالقته ببقية املكّونات والفئات  2003للعراق يف العام الغزو األم�يك 

 التابعة للمنظومة، اإلرسائيليةالربوباغندة اإلعالمية  تؤّديالسابق الذكر، حيث ضمن املسار التفتيتي والتقسيمي العراقية، 

وبحركات  وعالقاته بإيران ،وتزييف أهدافه ،وعمقه الديني "الحشد"دوراً أساسياً يف تشويه صورة السياسية الصهيونية، 

الصهيو�، -العريب الرصاع حركة الدوافع الدينية يفو تتجاهل أو تهّون من تأث� الدين  ؛ لكنها باملقابلاملقاومة يف املنطقة

فاقيات اإلبراهيمية للسالم، ، ك� هي الحال بعد توقيع ما يسّمى االتحرف مسارات هذه الدوافعو  تشويه هي تحاولأو 

 . يف األعوام األخ�ةمع بعض الدول العربية 

 "الحشد" عىل البعد االسرتاتيجي للحرب اإلرسائيليةثانياً: 

 لليهود  وللصهيونية،يف تكوينه وتاريخه  ، ومنها أنه بلد معادٍ عدة أبعادللعراق االسرتاتيجية اإلرسائيلية الرؤية  نتتضمّ 

، اإلرسائيلية واألم�كية حسب التوجهاتضبطها ألمن الكيان ووجوده يف حال مل يتم وأن فيه إمكانات وقدرات مهّددة 

 الضمنية واملعلنة. 

 الذي يعرقلو يف هذه املرحلة، الحشد الشعبي بكافة فصائله،  حساباً  التي يحسب اإلرسائيليونالتهديدات ومن أخطر 

، ، من خالل مبادرات ومحاوالت التطبيعواالقتصادي واألمني السيايس ،لتغي� الواقع العراقياألم�كية واإلرسائيلية  املشاريع

 واملجتمع العراقي عموماً. لإلقليم شبه املستقل يف كردستان العراق، ك� عرب توسيع دائرة االخرتاق اإلرسائييل 

ومكافحة القوى العراقي، مع الدولة والشعب  التطبيع فرض وهي تشملاألهداف اإلرسائيلية حيال العراق،  تتعّدد، وعليه

االقتصادية  ،تخدم مصالح الطرف� التعاون املشرتك يف مشاريع إقليميةإىل  وصوالً ،واملدعومة من إيران املعادية إلرسائيل،

 واألمنية! .. والتجارية

أن لدى املجتمع املد� عبد العزيز، التي عاشت يف العراق عىل مدى عرشين سنة، يندا منوح� تزعم املدّونة اليهودية ل

فليس ومن ناحية العراقي�، فإن املصالح هي األساس؛ نحو عالقات مع إرسائيل؛ العراقي رغبة شديدة لشّق الطريق 

عىل حّد ، الكث�من القضية الفلسطينية، بعد أن استثمروا فيها مّل العراقيون وقد للعراق نزاع حدود مع إرسائيل. 

 إحساسهم. 

فإرسائيل يف نظرهم هي حقيقة ناجزة. و�كن العراقي� إن فلسط� هي مشكلة إرسائيلية داخلية. وتضيف: يقول بعض 

من العالقة مع كسب أن يقيم معها عالقات مثل دول عربية أخرى؛ يف نظرهم، �كن للعراق أن يللعراق من ناحيتهم 

 . )10(رمز للد�قراطية والتقّدمالعظمى اليهودية يف الرشق األوسط، التي هي  القّوة

إطارها النظري حتى إشعار تبقى يف ستجاه العراق، والتي  "إرسائيل"سياسات  تحكمهذه هي الخلفية االسرتاتيجية التي 

 "إرسائيل"والرافض ألي تقارب مع ك� بالدولة والشعب العراقي، بجدار الحشد الشعبي الصلب،  أّوالًتصطدم  آخر، ألنها

العسكري والتي تصاعد فيها التدخل التطورات خالل السنوات األخ�ة، مه� كانت الضغوط  واملغريات، ك� أثبتت 

 يف العراق.  اإلرسائييل واألمني

حتى اليوم تطبّق أجزاء ، وال تزال الغزو األم�يك للعراق منذ مرحلةفقد بدأت "إرسائيل" بتطبيقها أما االسرتاتيجية املوازية، 

 الخفي وكذلك تشجيعهامن خالل دعمها العلني للطموحات الكردية االنفصالية يف إقليم كردستان العراق، معيّنة منها، 
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الج�عات  ك� ظهر يف مرحلة صعودالشعب العراقي،  مكّوناترقية ب� مختلف والعِ لالنقسامات الطائفية واملذهبية 

 وحتى تاريخه. التكف�ية 

يفّرس ؛ وهذا ما للحشد الشعبي يف مواجهة وإسقاط هذه االسرتاتيجية اإلرسائيلية الهّدامة الدور األسايسوال يخفى 

والتي يرتبط بعضها بعالقات من القوات أو األجهزة األمنية العراقية،  غ�همن دون  االستهداف اإلرسائييل املبارش للحشد

 األم�كية.  وثيقة مع الواليات املتحدة

 خامتة 

هز�ة تنظيم "داعش" التكف�ي خالل ثالثة أعوام ، ومتّكنه من 2014يف العام العراقي لقد شّكل ظهور الحشد الشعبي 

والسنّية  الشيعية ،املسلّحة فصائلالب� جيال أل والذي كان يراهن عىل حرب متتد مفاجأة وصدمة للكيان اإلرسائييل، فقط، 

تّم البدء بتنفيذه منذ الغزو الذي اإلرسائييل  -األم�يك ، يف إطار املرشوعرعاية أم�كية وغربية كاملةوالكردية، وذلك تحت 

 . 2003 آذار/ مارس األم�يك للعراق يف 

إىل  إرسائيل""ارعت من ِقبل محور املقاومة يف املنطقة، سوبعد فشل املرشوع املذكور بفعل املقاومة العراقية املدعومة 

 ركيزت� أساسيت�:العراق، وذلك استناداً إىل تطبيق خطط بديلة لتحقيق أهدافها يف 

إضعاف قدراته استهدافية ضد مواقع ومعسكرات وقوافل تابعة للحشد الشعبي، بهدف شّن غارات وهج�ت عسكرية -1

استطاع وقد واللوجستية. يف األطر العسكرية واألمنية  يف سورية ولبنان، خصوصاً وقطع أي تواصل بينه وب� قوى املقاومة 

 "الحشد" استيعاب هذه الرضبات اإلرسائيلية إىل حٍد كب�. 

، لتحقيق أهداف سياسية ،تحت عنوان السالم والتسامح والتطبيع -التعب�صّح  إذا-وسياسيةشّن هج�ت دبلوماسية -2

الحشد الشعبي، الذي بات جزءاً مه�ً من محور املقاومة، ك� تعلن محارصة و اسرتاتيجية أو تكتيكية، قد تتيح تطويق 

السياسية ، ومبا يحّقق األهداف اإلرسائيلية "إرسائيل"إىل فرض تطبيع عراقي مع  وصوالً بعض فصائل هذا الحشد تكراراً؛

 الحقاً. له املجاورة  العربية .. والدينية يف العراق.. ويف الدولواالقتصادية

يف اليهود العراقي�  "الالجئ�"إعادة توط�  تتضّمن، املعلنة أو الضمنية، الطموحات اإلرسائيلية يف العراقومعلوم أن 

حيفا النفطي  -وإعادة إحياء خط كركوكواملناطق القريبة من تركيا، أو التعويض عليهم،  )"موطنهم التاريخي"( املوصل

 ك� هي الحال اليوم مع اإلمارات واستث�رية متنوعة مع العراق،وتأسيس مشاريع اقتصادية وتجارية االسرتاتيجي، 

وبعض  والكيان اإلرسائييل ب� العراق بناء تحالفات ذات طابع أمني واسرتاتيجيوصوالً إىل ومرص واألردن، واملغرب 

 نطقة. يف امل يف مواجهة إيران ومحور املقاومة، العربية، وبرعاية الواليات املتحدة األم�كية األنظمة

مثل� حصل مع دول اليوم، سواء بشكل كّيل أو جزيئ،  مل تتم ترجمتها حتىومن الواضح أن هذه الطموحات اإلرسائيلية 

 وسنّيةشيعية  فصائل (الذي يضم الحشد الشعبي تصّديبسبب وثانياً بسبب رفض الشعب العراقي لها أّوالً، عربية أخرى، 

، اإلقليميةالداخلية و  اإلرسائييل وأدواته -من ِقبل الحلف األم�يك للمحاوالت السياسية وامليدانية لرتجمتها،  )ومسيحية

 برغم الضغوطات واإلغراءات الهائلة. 

والذي لن قد أضيف بالفعل إىل كوابيس الكيان اإلرسائييل األخرى، ويف املحّصلة، فإن كابوس الحشد الشعبي العراقي 

وما عىل هذا الكيان سوى اإلعداد للمواجهة الكربى وإرهابه؛ بلغت درجات مكره ودهائه.. التخلص منه، مه� يتمكن من 

 مكّوناً أساسياً فيه. "الحشد الشعبي"والذي بات مع محور املقاومة، 
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