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 بني العقيدة واملؤسسة رهاب ...اإل

 
 الدكتور ضياء الصفار

رهاب وبؤرتي اإل !! رهابباإل خروالكل ُيتهم اآل ااٍلرهاب ،اجلميع يتحدث عن 

يران الفارسية إهاتان البؤرتان هما ،  !! احلقيقيتني لن ميسهما أحد ولو باهلمس

ّية واألساسية لحة الرئيسا من هلما املصفهم، ية والكيان الصهيوني العنصري الصفو

ة من مقوى يف األحللقة األمة بدءًا بالعراق الوطين الذي ميثل ايف تدمري أقطار األ

جتثاث الفكر الوطين القومي وضرب املنظومة القيمية اخالل تدمري دولته الوطنية و

ىل تغييب العقل إتؤدي  واألخالقية للمجتمع العراقي وسيادة قيم ومفاهيم جديدة

( واليت  وفق نظريات برنارد لويس ونعوم تشومسكي)  نسان العراقياإل وجتهيل
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ىل عقيدة راسخة نابعة من الفكر العقائدي العنصري الصهيوني والفارسي إتستند 

  . الصفوي

تهام الدول اىل إ يع بدءًا من املواطن الفرد وصواًلرهاب أصبح تهمة جاهزة للجمإلاف

 دليل إال احلالية اخلليجية األزمة وما ، ابااٍلره مبمارسة خربعضها للبعض اآل

لعربي اململكة العربية السعودية ا اخلليج أقطار تهمتا حيث ، ذلك على واضح

واإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين ومجهورية مصر العربية قطر بدعم 

 .رهابية يف األقطار العربية وخارجها ..إحتضان وتوجيه وتنفيذ عمليات ال وومتوي

ولكن ووفقًا للتحليل القائم على منطق العقل وللظروف املوضوعية والذاتية احمليطة 

ا قادرة على ممارسة هذا وهل قطر لوحده، ملاذا قطر ؟!!  مة نقول ..طار األبأق

مة ومل يزل يعمل على تقسيمها نظم واملُدِمر الذي مزق أقطار األرهابي املالدور اإل

ية ؟!! لو مل يكن ورائها منظومة دولية متكاملة وشرذمتها ومسخ هويتها العرب

الكوني التدمريي الذي يستهدف  تتوفر فيها مستلزمات وأدوات تنفيذ هذا املشروع

  . مة العربية والعروبةاأل
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اتها اخلطرية بعيدًا عن اخلوض يف موضوعة األزمة اخلليجية واالستغراق يف تداعي

ومًا والذي سنخصص له مقااًل واملنطقة عم مة العربية وأقطارهاجدًا على مستقبل األ

 .آخر 

 حمدد تعريف على ناآل حلد قىل موضوعة ااٍلرهاب الذي مل ُيجِمع أو ُيتفإنعود 

 السياسية ) املتخصصة البحثية املراكز بني كبريًا جداًل أثار والذي ااٍلرهاب ملفهوم

 بدأت حيث ، املهم نالشأ هذا يف الباحثني وبني(  واجلنائية والنفسية واالقتصادية

مها يف هتماا تركز مريكيةاأل املتحدة والواليات أوروبا يف السياسية البحوث مراكز

رهاب وكيفية التعامل بعد أن تأكدت بأن عادة النظر يف فهمها لإلإخرية بألالسنوات ا

األساليب القدمية يف فهم ااٍلرهاب تضعها يف ورطة خطرية من أهم أسبابها أن 

منا إتهدد األمن القومي هلذه الدول و يعد جمرد ظاهرة قائمة بذاتها ااٍلرهاب مل

بكة دولية ىل حلقة متشابكة ترتبط بها حلقات أخرى متثل مجيعها معًا شإحتّول 

ىل جانب ااٍلرهاب عصابات اجلرمية املنظمة ومهربي إبينها تنسيق منظم تضم 

مرباطوريات حاكمة ومؤثرة إ ىلإداخلية والدولية اليت حتولت املخدرات واملافيات ال

  . يف بعض بلدان أوروبا والغرب ودّول أخرى
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رهاب تكمن يف االختالف عدم حتديد مفهوم واحد لإلساسية يف ن املعضلة األإ

 فكل ينطلق من رؤيته اخلاصة ولكنهم جيمعون ويتفقون والتباين الكبري يف تعريفه

خلق حالة من اهللع واخلوف  ىلإ) كل عمل من شأنه أن يؤدي  بأن ااٍلرهاب هو :

أنظمة أفراد أو مجاعات موجهة من قبل دول أو  والذعر جراء عمل إرهابي يقوم به

ختالف الدول يف التعامل ا ىلإالتساؤل هو ما الذي أدى ذن إ، منني ( ضد املواطنني اآل

ىل صعوبة وعدم أتفاقها على املستوى إمن حيث الوصف واملعنى وبالتالي  مع ااٍلرهاب

 . الدولي بشأن التعاون ملكافحة ااٍلرهاب ؟

ىل ظهور حاالت وصفية متباينة ومتقاطعة عديدة إهذا االختالف أدى بالنتيجة 

فمن يقاتل وجياهد يف سبيل شعبه وحرية بلده يف نظر البعض أنه  هلذه الظاهرة ..

! رهابي !إيف حني يعتقد البعض أنه  ل وطنه ،يقوم بعمل وطين وقومي نبيل من أج

وأحيانًا خيضع االختالف لتأثري املواقف السياسية واملصاحل املتقاطعة ولإلعالم 

 فهم إما إرهابيون أو خمربون أو عصاة أو منشقون أو جمرمون ، املنحاز ،

أو رجال حركة  حترير أو حماربون من أجل احلرية أو مناضلون ، ووإما مقاتل

 أو فدائية عمليات أنها خرآلنظر البعض ا وِفي أو متطرفون ، ، شعبية ثورية
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 ) مفردة ستخداما أن ىلإ خنلص الواقع هذا وأمام ، حترير أو مقاومة عمليات

 من وأطالقها سبتمرب / ١١( وشيوعها على املستوى الدولي بعد أحداث  رهابااٍل

 لتغطية جاء قد ستخدامهاا أن ىلإ تدلل املعروفة بصيغتها مريكيةاأل دارةاإل بلق

 التحررية الوطنية احلركات ولشيطنة السياسية التصفيات لياتعم من الكثري

ها من االحتالل والعدوان بإلصاق بلدان حترير سبيل يف واجملاهدة املناضلة ورموزها

تهمة ااٍلرهاب اجلاهزة حبق كل من ينادي ويناضل من أجل حترير بلده من الظلم 

  . اته وأبعادهرهاب الدولة بكل مديإوالطغيان واالحتالل والذي ميارس 

 : ىل جوهر املوضوع يربز السؤال األهم وهوإوِفي العودة 

سنحاول اإلجابة ،  ؟ أم االثنني معًا،  ىل عقيدة أم مؤسسة ؟إهل يستند ااٍلرهاب 

على هذا التساؤل من خالل العرض الذي سنقدمه بعد التوكل على اهلل ووفق معطيات 

 بتحقيق ما نصبو إليه . وحقائق كفيلة

عبنا الكريم منذ عام االحتالل العزيز وش ستعراض ملا تعرض له قطرناا ففي

الفارسي الصفوي  ومن ثم االحتالل اإليراني 2003 يفالصهيوني البغيض مريكي األ

العراقية وبكل الوسائل  وتدمري للشخصية  الغاشم من قتل وتدمري وختريب وفساد
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عقيدتني شرتكات بني غري املشروعة واليت تنبع من فكر وعقيدة حتكمها م

سرتاتيجي مركزي يتمثل يف تدمري العراق ومسخ اعنصريتني قائمة على هدف 

طورية مرباإاملشروع القومي الفارسي وأحياء  هويته القومية اليعربية كمقدمة لتنفيذ

تهيء من خالهلا  ( مخسينية مة العربية وفق خطط )فارس للسيطرة على أقطار األ

  . والنفوذ كافة مستلزمات السيطرة

ورد من كتابات ملنظِّري الفكر  ( وما بروتوكوالت حكماء صهيون )ـوِفي مراجعة ل

 بروتوكوالت حكماء فارس ( ) ىلإن احلاخامات والسياسيني ، إضافة الصهيوني م

وأهم ما كتب يف األدب  ستاذ صالح املختاروهذه مقتبسة من سلسلة مقاالت لأل

الذي يعترب أهم شاعر ملحمي فارسي ومن قادة  ي( للفردوس ةنامالشاه الفارسي )

 أو ) ةنامللشاه الشعوبية والذي حيظى بتقديس الفرس له بسبب تأليفه احلركة

نها جتمع قصص وأساطري وتأريخ الفرس وتبث ( أل قرآن الفرس ( أو ) ملك الكتب

جند أن ما تتعرض له  مسومهم ضد العرب وحتقريهم وأعالء الفرس وتبجيلهم ،

مة كافة من وسوريا واليمن وليبيا وأقطار األ ة وبشكل خاص يف العراقّمر األأقطا

ات واألفكار املنحرفة ىل ما ورد يف هذه النظريإيمية تستند مشاريع تدمريية تقس
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ة ّموتنمية الروح العنصرية لتفكيك األىل الفرقة وبث احلقد والكراهية إاليت تدعو 

  . العربية ومتزيقها وشرذمتها

رهاب يف العامل يستند اإل ما تقدم وما سنذكره الحقًا من حقائق يؤكد لنا بأن وبضوء

ا ميارس اليوم وبشكل ممنهج ن ملان أساسيتاركيزت ىل العقيدة واملؤسسة معًا وهماإ

 خطط وفق مديف إعداد األدوات والوسائل أو يف األساليب املتعددة اليت ُتعت سواًء

فما ورد يف بروتوكوالت حكماء صهيون أو يف  ، ومكانًا زمانًا وحمسوبة حمكمة

  : بعض أجزاء التوراة ومنظريهم من احلاخامات والسياسيني يؤكد ذلك وكما يلي

 : الربوتوكول العاشر : بروتوكوالت حكماء صهيون

نتشار األوبئة اوالعداوات واحلزازات واجملاعة و لننهك كل أنسان باملنازعات]  

مناص هلم من مناشدتنا العون املادي  أن ال حتى جيد األغيار ، والعّوز والفاقة

 [ . والسلطان

 ( : أنتم غري اليهود)  يقول احلاخام الصهيوني موريس صموئيل يف كتابه

 حنن املدمرون سوف نبقى املدمرون اىل األبد مهما عملنا فأن ذلك ال حنن اليهود ،] 

   [ . العامل لنا سوف ندمر ألننا نريد حتياجاتنا وطلبنا ،ايكفي 
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( ليدلل  يشوع صحاح السادس يف سفر )فة ملا ورد يف التوراة كاإلمن خالل ذلك وإضا

اليت جيب الوقوف عندها على أنها عقيدة دينية وأن احلقيقة املهمة واألساسية 

رهاب الصهيوني املنظم ذو طبيعة مؤسسية وأنه يرتكز اىل العقيدة وهي أن اإل

  . عاية ودعم املؤسسات واملراكز الدينيةالدينية الذي حيظى بر

رهاب ستمرار اإلايضمن  املؤسسات واملراكز الدينية زائدًان توفر العقيدة إوبالتالي ف

،   املنظم حسب مصاحل الدول واالنظمة اليت حتظى بدعم ورعاية الصهيونية العاملية

تصادية قااملتخصصة قوى  حيث يقف وراء تلك املؤسسات الدينية واملراكز البحثية

عالمية عمالقة تسهم بقدر كبري يف حتديد بوصلة الفكر إهائلة ومؤسسات 

من خالل التأثري فيه وفق مفاهيم حمددة مسبقًا تصب يف خدمة الغرض  اإلنساني

  . التخرييب املدمر

  : رهاب اإليراني الفارسي الصفوياإل

 هي عقيدة سياسية : أن الصفوية يقول املفكر اإليراني الدكتور علي شريعيت ،

نها حيث أ ، ستخدمت املذهب الستغالل االوضاع السياسية لبسط سيطرتهااونهج 

  . ىل كيان سياسي طائفيإنتقلت من كونها حركة صوفية ا
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ستحداث اسالمي لغرض سياسي من خالل ين اإلالصفويون أول من مارس تشويه الد

وِفي املقدمة منها  ها ،املؤسسات الدينية اليت تشرف على تنفيذ مفردات عقيدت

باملذهب االثين عشري  اهلدف الصفوي العام الذي يعمل على مزج القومية الفارسية

  . يرانية جديدة يتقدم فيها األعجمي على العربيإخللق هوية 

وجميء املقبور مخيين على رأس  1979 عند قيام ما يسمى بالثورة اإليرانية عام

نه ميثل ( بدءًا بالعراق الوطين أل الثورة ديرتص )ـب السلطة رفع شعار ما يسمى

منطِلقًا يف ذلك من  البوابة الشرقية للوطن العربي وحامي ثغوره من الريح الصفراء

اليت شكلت القاعدة املهمة لوضع اخلطة  عقيدته الفارسية الزرادشتية الصفوية

ن املؤسسة والذي كلفت به جلان م اخلمسينية لتحقيق األهداف الفارسية الصفوية ،

حيث أعدت اللجان املكلفة خطة  الدينية احلاكمة وبعض الباحثني واالختصاصيني ،

عشر سنوات لكل مرحلة  ( 10 مقسمة على مخسة مراحل بواقع ) مخسينية

قديم خطة السنوات مع جواز ت ىل الدول اجملاورة أواًلإ(  سالميةالثورة اإل لتصدير )

د اخلطة على ثالث حماور وف ذلك ، تؤكخرى أن تطلبت الظرالواحدة على األ

 : عتبارها مبثابة طرق لتثبيت أركان أي دولة وهياأساسية و
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 . مصادر القوة اليت متلكها السلطة احلاكمة - 1

 . العلوم ودور املعرفة والعلماء الباحثني - 2

  . األموال االقتصاد وحجم املركز منه يف أيدي أصحاب رؤوس - 3

ىل البالد إمل نكن قادرين على تصدير ثورتنا ] أذا  رد اآلتي :وِفي مقدمة خطتهم و

ن بفضل اهلل هامجنا وتنتصر علينا وقد قامت اآلاملمزوجة بثقافة الغرب سوف ت

لذلك فنحن وبناًء  مة دولة االثين عشرية يف أيران بعد قرون عديدةوتضحية إمام األ

خطريًا وثقياًل هو تصدير مل واجبًا حن على إرشادات الزعماء الشيعة املبجلني ،

أن جنعل تصدير الثورة على رأس الثورة فحكومتنا حكومة مذهبية وجيب 

 [ . ولوياتاأل

نا أن ستطعان إ ستعراضهم لطرق تثبيت أركان الدولة يعربون عن ذلك بقوهلم )اوِفي 

جياد اخلالف بني احلكماء والعلماء ونشتت أصحاب إنزلزل كيان تلك احلكومات ب

نكون  ىل بالد أخرى يف العامل ،إىل بالدنا أو إتلك البالد وجنذبها  موال يفرؤوس األ

  . ( بال ريب قد حققنا جناحًا باهرًا وملفتًا للنظر ألننا أفقدناهم تلك األركان الثالث

 : يران الفارسية الصفوية اليوم سلطتان هماإيف 
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ومصلحة  الدستور ،صيانة  : تتمثل يف جملس اخلرباء وجملس السلطة الدينية - 1

 .  يف قبضة الولي الفقيه ، وهي تشخيص النظام

والغلبة هنا للرئاسة على  السلطة املدنية : تشمل مؤسسيت الرئاسة والربملان - 2

  . حساب الربملان

وهو الذي يوجه بوصلة ، ولكن يف النتيجة السلطتني يف قبضة الولي الفقيه !

ففي  ، جتماعيًا وأمنيًااقتصاديًا واسياسيًا و نةالتوجهات اإليرانية املعلنة وغري املعل

أيران ال يوجد حد فاصل بني احملافظني واإلصالحيني ألنهما يرتبطان مبصدر 

   .(  املرشد األعلى رئيسي واحد هو )

وجه الشبه بني النهج الصهيوني الذي أعتمد بروتوكوالت وِفي مراجعة موضوعية أل

ختذت من املال اية اليت ذ كتبهم التلموتعاليم يفحكماء صهيون وما ورد من 

اب يف العامل مع ما رهاسة وسيلة لنشر العنف والقتل واإلواالقتصاد واإلعالم والسي

يف بروتوكوالت حكماء فارس وما ورد يف كتب مفكريهم والشاهنامة  ئورد من مباد

 ( ومن خالل عمالؤهم يف العراق حيث رجال دين ومعمميهم ممن يسمون أنفسهم )

فئات الشعب أجتاه بعضهم  ستعداء كلاعوا احلقد والكراهية واالجتثاث وأشا
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ستخدموا أبشع أنواع القتل والرتهيب لتصفية معارضيهم من السياسيني االبعض و

ستمرار املالحقة واالعتقاالت واالضطهاد ااط والعلماء والرموز الوطنية مع والضب

املمنهج واملستمر يف مناطق وأحياء  وحرق البيوت واملساجد والتغيري الدميوغرايف

كاملة يف بغداد خاصًة بهدف دفع املواطنني للقبول بأي حل حتى وأن كان على 

حساب وحدة الشعب ومستقبله متهيدًا لتنفيذ مشروعهم التقسيمي لتقزيم العراق 

  . وشرذمته ال سامح اهلل

لعقيدتني الصهيونية رهاب ميثل أحد أهم خمرجات اوفقًا ملا تقدم جند أن صناعة اإل

يتضح لنا دور املؤسسة الدينية يف كليهما يف تعميق  كما والفارسية الصفوية ،

وترسيخ مفاهيم اجلهل وتغييب العقول واليت تتم وفق برامج ومناهج منظمة 

رهابية إختصاص وما يتم تنفيذه من عمليات ات ذات وبرعاية أخصائيني ومؤسسا

فما حيدث يف  إمنا يستهدف هدفًا سياسيًا بعينه ،منظمة وِفي أي مكان يف العامل 

بهدف شاعة احلقد والكراهية إىل إبي على مستوى األقطار أمنا يهدف الوطن العر

ستفراد ا بعد املمنهج والتدمري االقتتال وإثارة خرستعداء البعض على البعض اآلا

ا على وطوائف لضمان سيطرته ىل إماراتإقطر على حدة وتدمريها وإعادتها  كل
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الثروات وبسط نفوذها عليها وبالتالي تنفيذ مشروعهم التدمريي لألمة العربية ال 

سامح اهلل وما حيصل منذ سنوات يف كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا خري دليل 

  . على ذلك

ن ما تتعرض له أمتنا العربية من مؤامرات خطرية وحتديات كبرية تستوجب منا إ

ىل إوطنية ومؤسسات وشخصيات أن نرتقي ة األحزاب القومية والمجيعًا وِفي املقدم

مستوى التحديات اليت تواجهنا كأمة وأن نسعى خللق وحدة يف الرؤى والتصورات 

مشروع قومي وطين عربي من خالل مؤمتر شعيب  لتشكل أرضية مناسبة لوالدة

املوقف والقرار  أة يفمة ومبزيٍد من احلكمة واجلريضم كل القوى اخلرّية يف األ عربي

جرتار املاضي والتمسك مبا مر بنا من مآسي وويالت ساهم اجلميع يف ابعيدًا عن 

اجمليدة تقع هذه  فعلى املخلصني الثابتني من أبناء قمتنا العربية صناعتها ،

مع التمنيات لكل خملص بالتوفيق والنجاح والنصر لألمة  املسؤولية الكبرية ،

  . العربية بأذن اهلل
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