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 3(  القومية الشيعية مشروع ) مهندسو

  صالح املختارالرفيق  
 

(  يةقومية سن خرى )أ( و  قومية شيعية من هو املستفيد ومن هو املتضرر من تلفيق )
 . متطاحنتان بعدائية مصطنعة حىت املوت ؟

الشعب العريب كله من موريتانيا  كرب هون املتضرر األأليس مثة شك يف  .1
أت احلرب السرية يف العراق وسوريا ومصر اليت بد ىل اليمن ، خصوصا  إ

شعال إالستسالم بقطع مياه النيل عنها و جبارها على اإعليها بوضع خطة 
قطار العربية واليت ستشهد ائفية ، مث بقية األالفنت فيها خصوصا الط

ن فالشيطان اآل، ومنظم هلويتها ولوحدهتا الوطنية عمليات تفتيت شامل 
 مامنا بطوله وعرضه يشعل احلرائق ويدميها ومينع توقفها مبيدا  أواقف 
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مليون عريب فقط من العراق وسوريا  15كثر من أ ماليني العرب ومشردا  
 . من ديارهم ووطنهم

عالم : علم العم سام وعلم بين صهيون وعلم أبيد هذا الشيطان ثالثة  .2
هللا فهؤالء هم املستفيدون  بابك اخلرمي جد مخيين وخامنئي وحسن نصر

رضنا ، أيف  الرئيسيون من كوارثنا واحلاصدون لثمرات ما زرعوه مبكرا  
 -عظم ؟هل تعرفون ما معىن املهندس األ – عظممريكا هي املهندس األأف
سرائيل إليه ، و إشارة ما سبقت اإل متها البنيوية بتحقيقز أاليت يرتبط حل و 

تمد قوهتا دىن لدولة متوسطة تسمتلك حىت مقومات احلد األ الغربية اليت ال
العتماد على قليمي على حساب العرب وباإوتضمن مستقبلها بتوسع 

تفيد مما خر املسهنا الطرف اآلإسرائيل الشرقية فإما أثرواهتم الطبيعية ، 
مام مشروعها أكرب العقبة األ زالة( مصممة إل القومية الشيعية ن )جيري أل

 . االمرباطوري الفارسي
( جير حتما وكما خطط املهندس  القومية الشيعية ن ظهور )أوبديهي  .3

القومية السنية ( يف انتقالة نوعية من الصراع الطائفي  ىل ظهور )إعظم األ
ىل إول ومل يصل يف جوهره م األ املقاالسين الشيعي وهو صراع سياسي يف
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قوى من  أالوطنية عية اليت مازالت حلمتها قاع اجلماهري العربية السنية والشي
( يراد الوصول  القومية الشيعية كل الفنت والكوارث ، ولكن بواسطة )

 . فسادهإلقاع اجلماهري و 
ن اخرتاق مية الفارسية وخادم هلا مباشرة أل( غطاء للقو  القومية الشيعية)  .4

خرها جتربة آرسية فشل كما اثبتت جتارب كثرية العرب باسم القومية الفا
باسم القومية  يراين، فالغزو والتوسع االمربيايل اإل الشاه حممد رضا هبلوي

كرب الشرقية ، وهذا هو الدرس األ ائيلسر إ الفارسية وحد العرب ضد
ئفية باسم فتنة الطاال وال  أالنخبة القومية الفارسية فصّنعت الذي تعلمته 

خر وهو آىل مستوى إن وصل ذروته التمهيدية أالتشيع مث انتقلت بعد 
جل استقطاب عرب شيعة مضللني ( أل قومية شيعية عالن والدة )إ

( يقاتل العرب  قومي شيعي وعندها يشق العرب ويتكون جيش عقائدي )
هداف القوميني الفرس واملتطرفني الصهاينة أهم أخرين وهذا هو اآل

افة مريكية ، فالصراع الطويل والذي فشلت يف كسبه كواملخابرات األ
ط له كي حيقق يران خطإسرائيل الغربية وشاه إالقوى االستعمارية الغربية و 
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شعال نريان حروب إهناء القومية العربية عن طريق إاهلدف املركزي وهو 
 .  ناآل( وهذا ما نرى مقدماته  القومية السنية ( و) القومية الشيعية بني )

ب وليس احلر  –قليمي املسيطر عليه ىل الصراع الطائفي اإلإاالنتقال  .5
سرائيل الشرقية الشيعية وخري وسيلة إبني تركيا السنية و  -العسكرية 

ن ذلك كفيل بشق العرب تني الشيعية والسنية وتكريسهما أللتعزيز القومي
اع دامة الصر بيد الفرس والرتك وهو شرط مسبق إلدوات أوجعلهم 

 . قليمي وضبطه بنفس الوقتاإل
ن القومية أية هو اعرتاف مباشر بة قومية شيعن فربكأواضح كل الوضوح  .6

كدت أيف اجلماهري العربية وكما  كثر تأثريا  قوى واألالعربية هي اللحمة األ
هنا القوة الوحيدة القادرة على إالناصر والبعث ، وبناء عليه ف جتارب عبد

ية داخل  لى املستوى العريب وضمان اللحمة الوطنضمان اللحمة العربية ع
ن تصاعد نفوذ االسالم السياسي جلب لنا  أكل قطر عريب ، ولنتذكر ب

بادة وتشريد إة داأىل إم والصراعات البينية وحول الدين كوارث التشرذ
هم أفاهلوية القومية العربية توفر  ، والسبب واضح جدا   وقتل ال يرحم

هنا اج العضوي بني املواطنني العرب ألواالندم شروط االستقرار والتوحد
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خر وبغض النظر عن فكرة مساواة كل عريب بالعريب اآل على ساسا  أتقوم 
ن االعرتاف بقوة إ...اخل ، من هنا ف خلفيته االثنية والدينية والطائفية

عداها يف هذا اجملال دفع النخب الفارسية  وتفوق الرابطة القومية على ما
ماء بين صهيون ومافيات العم سام لتصنيع القومية وبالتعاون مع حك

 . الشيعية واالعداد لطرح نقيضها ومكملها الطبيعي القومية السنية
ولكن وبعد كل ما قدمناه من معلومات وحتليالت مكروهة وتبعث على  .7

ن القومية اليهودية أح : فالواقع املعاش يقول ويؤكد باحلزن هناك ما يفر 
لغربية سرائيل اإنشاء إكثر من ستة عقود على أر مشروع فشل رغم مرو 

سرائيل إمكانات إكانات هائلة مالية وسياسية تفوق مإورغم امتالكها 
رادي بل إو قرار أن القومية ليست جمرد رغبة ، أل الف املراتآالشرقية ب

هي عملية تارخيية تفاعلية حتتاج ملقومات متعددة منها االنصهار الطبيعي 
قل وهو ما ينتهي للبشر ويستمر مئات السنني على األ وليس االصطناعي

ت السابقة ، وهذا مل حيصل حىت بتكوين هوية مشرتكة يف هنايته تطمر اهلويا
نفسهم أتوطنني الصهاينة مازالوا يقدمون سرائيل الغربية واملسإن يف اآل

مريكا أن أبل  . نفسهم كقوميني يهودأصلية دون تقدمي هبوياهتم القومية األ
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مة وال قومية بل هي مازالت أعظم لكوارثنا ذاهتا مل تصبح ملهندس األا
ة قومية بل مصلحة نفعية طار وهويإيربطها  عبارة عن كتل سكانية ال

و أو صيين أفرنسي  نهأمازال يقول اقد للهوية القومية و مريكي فصرفة واأل
رين وقتل خبادة اآلجرامية اجلاحمة إلورمبا هويته الوحيدة هي نزعته اإلعريب 

قوال ترامب وستبقى ترن يف أ، ومازالت  حىت مواطنيه كما نرى يوميا  
فاذا  ، ( !!!  خذ نفط العراق والسعوديةأكان جيب  ذاننا وهو يقول )آ

سرائيل إمكانات إمكاناهتا اليت تفوق إسرائيل الغربية بكل نفوذها و إكانت 
ملذهل مريكا جبربوهتا وتقدمها اأذا كانت إالشرقية مبراحل كثرية و 

 تكنولوجيا قد فشلت يف تصنيع هوية قومية فكيف نتوقع من مشروع
ىل قومية متماسكة إتحول ن يأيراين مؤقت عمره سنوات قليلة إخمابرايت 

 . ؟ وليس عاطفيا   واقعيا  
ن مشروع حتويل الطائفية إىل قومية فإمثلما فشل مشروع حتويل اليهودية و   .8

،  ا فشل املشروع الصهيوينسرع ممأىل قومية سيفشل حتما وبإالشيعية 
تعرفه النخب الصهيونية وهو ما تعرفه النخب القومية الفارسية مثلما 

ن السؤال إهلذا ف، مريكا أجرامي املتطرف للنخب احلاكمة يف والعقل اإل
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ذا كان من لفقه إن يطرح مشروع القومية الشيعية اآل ذا  إ : ملم  هم هواأل
نشر الفوضى اهلالكة ودفع اجلواب واضح :  ، ؟ نه سيفشل حتما  أيعرف 

اهلجرة املاليينية وحتويل ىل حمارق املوت اجلماعي و إ قطار العربية حتديدا  األ
ط طصيل من املخأشيء وهو جزء متناثرة ال يربطها  ىل شراذمإالعرب 
عظم أهنا أمنذ ظهرت هي حمرقة للبشرية وكما مريكا و أ ، مريكيأالصهيو 

ن ختطط اآل ، شر والستعبادهمكرب قاتل للبأهنا إمطور للتكنولوجيا ف
ومية ن تقوم القأنفسهم بعد أشعال مذابح بني شيعة العراق مريكا إلأ

 . حلاق املزيد من الكوارث بالسنة العربإالشيعية بدورها املرسوم يف 
ي الشرق والصابئة كمال عملية هتجري مسيحيالقومية الشيعية هي غطاء إل  .9

لطريق لسحق ية مطلوبة لتمهيد اكرب عملية تغيري سكانأواليزيديني يف 
هنم يعادون كل غري مسلم ويكرهون أساس أالعرب شيعة وسنة على 

ليس هذا ما أ، رهاب  يكفون عن احلرب ونشر العنف واإلنفسهم والأ
 . سرائيل الغربية لفرض يهوديتها ؟إليه إحتتاج 

شيعة العرب بعد الفشل احلتمي يف يهم النخب الفارسية مصري ال ال  .11
ب الفارسية ء كيانات شيعية انفصالية مادام ذلك يوصل النخنشاإ
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ىل هدفها املشرتك الرئيس وهو إمريكية واأل وربيةوالنخب الصهيونية واأل
دد ممكن من العرب سنة وشيعة ومن كرب عأبادة إقطار العربية و األتفتيت 

ي أن يؤكد ذلك بال اء القومية العربية وما نراه اآلهنإخرى ، و أي ديانة أ
توقف ! هنم يتشرذمون بال إا ماذا حيدث للشيعة العراقيني ؟ شك . انظرو 

ذمون بال توقف وهذا هو هنم كالشيعة يتشر أوانظروا للسنة العراقيني 
قطار ف املركزي وهو التدمري الشامل لألكمال اهلدإجل املطلوب أل

تدور يف  العربية وحمو اهلوية القومية العربية وقيام كيانات جمهرية قزمية حملها
 . سرائيليتني الغربية والشرقيةمريكا واإلأفالك أ

قيام كتل شعبية سنية تعذبت  يرانيا  إو  وصهيونيا   مريكيا  أن املطلوب اآل .11
و أو كونفدرالية أالدعوة لكيان خاص هبا ) فدرالية بصورة غري مسبوقة ب

! وهذه حلظة وضعتها الصهيونية االنفصال ( حىت لو قسم العراق !!
ا البدء باحلديث عن كية تالقت مع ما تريده الصفوية الفارسية وممرياأل

خرى وهي القومية السنية ، أطالق دعوة ال متهيد وتربير إلإقومية شيعية 
ا وصيغها شكاهلأ ادحمدودة واملتعاقبة ، وبكافة هنا مرحلة الشرذمة غريإ

دف صلي الذي خيدم اهلنه املشروع الصهيوين األإوعلى كافة املستويات ، 
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االمربيايل الرأمسايل الرئيس وهو االستحواذ على ثروات العرب بكافة 
 صلي الذي وضع له شعارا  ا ، وهو كذلك املشروع الفارسي األنواعهأ

سقاط إمن  تدمري ملك العرب ( انتقاما   عام وهو ) 1411منذ  واضحا  
نشاء االمرباطورية ومقدمة إل االمرباطورية الفارسية من قبل العرب ،

ن أو  ية اليت حلمت هبا النخب القومية طوال قرون خصوصا  الفارس
ال باالعتماد على موارد إسرائيل التوراتية لن تقوم إاالمرباطورية الفارسية ك

 . العرب املادية ومياههم وبشرهم
ما معىن كل ما تقدم ؟ الفكرة اجلوهرية وراء تلفيق القومية الشيعية مع  .12

تزييف ملعىن كرب أيف  ( القومية اليهودية ( القومية السنية هو توأمتهما مع
وت نساين الطبيعي وجعلها جمرد عربة تنقل مسوم املالقومية ومضموهنا اإل

نه عصر إ ،ن تطلى بصبغ جذاب للسذج أاجلماعي للناس العاديني بعد 
(   خري ونفع للبشرية بادة اجلماعية للماليني من العرب وغريهم )اعتبار اإل

فهوم اجلوييم اليهودي الذي يسوغ ض وكما ينص مبيكما يبشر البيت األ
ن ال أا وعلين ،ستعبادهم واغتصاب نساءهم وماهلم بادة غري اليهود واإ
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ما قاسم أ نا هبا هيذبم مريكا والسكني اليت تم أنا هو ل  نغفل ما جيري فقاتِ 
 . بو بكر البغداديأو توأمه الطبيعي أسليماين 

، سواء كان  نسانإن حياة كل أ لنا هو ن يثبت ويبقى هاديا  أما جيب  .13
مثينة وجيب  ، خرىأي ديانة أو من أ و مسيحيا  أ مسلما   ، جنبيا  أو أ عربيا  

ن إتهجري فما مل يثّبت هذا املبدأ فمحايتها من القتل واالضطهاد وال
ذن حياة الشيعي العريب والسين العريب إالبشرية تتجه حنو الفناء ، فكيف 
هلنا أخواننا و إهنم إوالكردي العراقي ؟ واملسيحي العريب والصابئي العريب 
نسان اإل ة الثورة والتحرير بدون محايةومحايتهم واجبنا الرئيس فما قيم

متنا العربية حتمي والشك فيه أانتصار ،  ؟ وال  أ وكرامته وهويته وحريته
تعلم من الصهاينة الذين ن نأى عكس ما يطفو على السطح ، وجيب وعل

سطوري ، كما جيب حتقيق حلمهم امللفق واأللفي عام أكثر من أانتظروا 
سالم على قسموا منذ فرض عليهم اإلألقوميني الفرس الذين ن اأتذكر 

سالم إبتفاصيل كاملة فاخرتقونا ونشروا تدمري ملك العرب وخططوا 
صرارهم على إن يقطفون مثار ختطيطهم و سطوري ملغوم ومزيف واآلأ

ن نواصل النضال بال هوادة من أم ، وحنن لدينا حق وحقوق وعلينا باطله
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ال بعد ظالم دامس إيأيت  وضاع جمافية لنا فالفجر الجلها ومهما بدت األأ
 . شباح تتعملق وتتصاغر تبعا للوقتأسوى  نرى فيه شيئا   ال

Almukhtar44@gmail.com 
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