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 2(  القومية الشيعية مشروع ) مهندسو

  صالح املختارالرفيق اجملاهد  

بدعم ية ومنجزاته اليت متت سرائيل الغربإ مع هبدمج انتصارات حزب هللا يف معاركو 
ن أيف خطاب قال فيه ب هللا رمسيا   يراين شامل ، وهو ما اعرتف به حسن نصرإمادي 

مكانية االنتقال إتوفرت  ، سرائيل الشرقيةإ سالح وطعام وشراب حزب هللا كله من
ىل إلعربية لكتل من املواطنني العرب من الصلة الوطنية القطرية والصلة القومية ا

ن تكتسب بنزعة أود الطائفة التقليدية ويراد هلا اعتبار الطائفية هوية تتخطى حد
لية وهي صم واأدف اطح  من شأن ودور القومية اأ( هب قومية رادية جاحمة مسة )إ

كمال مقومات العمل املباشر باسم هذه اهلوية بغض النظر عن إو  القومية العربية 
 تناقضها مع القومية العربية .
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هللا العسكري املباشر يف سوريا والعراق واليمن ودول  ن دور حزب حسن نصرإ
-فيذ املخط  املشرتك الصهيوين اخلليج العريب واملتمثل مبسامهته الرئيسة يف تن

من العراق  خرى أادة ماليني العرب وهتجري ماليني بإمريكي وهو اأ -يراين اإل
قطار العربية والعامل  بقية اأوسوريا ، ودوره التعبوي واالعالمي والنفسي يف

ىل هوية طائفية إكمال مقومات االنتقال إيف  كثر حسما  كان العامل اأ سالمي اإل
ضاجة بأساطري مصطنعة ومغرقة يف السذاجة والتساذج املتعمد يفوق تطرفها حدود 

، وتلك هي اللحظة املفصلية اليت   ن يف العراق مثال  وهو ما نراه اآل اهلوية الطائفية ،
ين مهند مساه اللبنا عالن مان واحد إلآيف  مريكيا  أو  وصهيونيا   يرانيا  إكانت مطلوبة 

 ( . القومية الشيعية )ـيده صاغية بأاطحاج علي مؤلف الكتاب و 

قومية  القائم على ختليق )  يراينمريكي والصهيوين التام للمخط  اإلن الدعم اأإ
طالق حالة تأسيس واضح إلن اصطناع هذه اهلوية هو أطحقيقة  ساسا  أ( يعود  شيعية

على اهلوية  تفوق يف قوة جذهباجديدة يف الوطن العريب تتمثل يف بروز هوية ت
 ي )أىل اخللف وتصبح ، إوهي القومية العربية وتدفع هبا  صلية اجلامعة للعرباأ

يراين املعلن س لكتل من العرب لدعم املشروع اإلالقومية الشيعية ( ، احملرك الرئي
جلوهرية فيه وهو حتقيق انقالب طائفي مدمر يف الوطن العريب والعامل واملشاركة ا
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ن اهلدف راب وهزمية كل العرب شيعة وسنة أال خبإ سالمي كله لن ينتهي حتما  اإل
ية الفارسية هو تدمري الرابطة املشرتك للغرب االستعماري والصهيونية والشوفين

ديان والطوائف اجلامعة لكافة اأكثر متانة للعرب وهي هويتهم القومية العربية اأ
( ومكملها ورد  القومية الشيعية ثنيات حتت مظلة املواطنة املتساوية بينما )واأ

 ( تفرقان وتشرذمان العرب حبدة . القومية السنية فعلها املنتظر )

من قبل مدارس ومنظري  قرا  ن اعتبار الطائفية هوية قومية ليس مألوفا وال م  إورغم 
ن السابقة الوحيدة هلا كانت مقدمة إوربية فاأيف العامل منذ ظهرت القوميات  القومية

( وهي سابقة اعتبار الصهيونية  القومية الشيعية )ـميكن استخدامها لدعم ما يسمى ب
سس املعرتف هبا عامليا لنشوء رغم تناقض ذلك مع اأية هوية قومية دللديانة اليهو 

القوميات اليت تتخطى اهلويات الدينية وتعدها بعض املدارس يف القومية فرعية ومن 
 مكونات اهلوية القومية .

( وهي  قومية شيعية ن من فربكت اطالق )أواملفارقة الكاشفة للغرض هنا هي 
ر الذي وضع يف ن الدستو أبدليل  سيةسرائيل الشرقية تتمسك بشدة بالقومية الفار إ

يراين من التنازل عن حىت الربملان اإل باتا   فكاره مينع منعا  أهدافه و أزمن مخيين ليرتجم 
سرائيل الشرقية مسلمني وال إجريان  ن كلأجنيب رغم أي طرف يرانية أإرض أي أ
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ين صرار نظام مخيإىل إضافة إ، سالم ال بالتقوى حسب اإلإخر آفرق بني مسلم و
ي طرف ( أي تفري  هبا مع أيران القومية ورفض إوخامنئي على محاية مصاحل ) 

يراين ي الذي جلأ اليها وبني املسلم اإلوهذا ما يتجلى يف التمييز بني املسلم العراق
يراين ل واالختالط ومل يعامل مثل اإللعمحيث حرم العراقيون رغم والءهم هلا من ا

 سرائيل الشرقية وهم كلهم اتباعها !إأ او عاش يف وهي حقيقة اعرتف هبا كل من جل

فنت طائفية وبدعم  شعالإلفشل مخيين وخامنئي يف  بعد احتالل العراق ونظرا  . 5
ول خطوات احملتل كانت وضع دستور احملاصصات الطائفية أن إغريب صهيوين ف
سبة افرتاضية ليس وفيه ثبت بول برمير ن مريكية ،أوبأوامر مركزية  والعرقية ، عمدا  

ساس أحصاء على إي أفكما قلنا مل حيصل  هناك يف الواقع العراقي ما يدعمها ،
على نغول االحتالل  طائفي ومن ثبت نسب الطوائف يف الدستور هو برمير اعتمادا  

قلية يف العراق ، ومع غلبية واأاعرتف حينما سئل عن مصدر فكرة اأذاهتم كما 
( وكأهنا حقيقة الشك فيها  قلية السنيةية الشيعية واأغلباأ سطورة )أذلك روجت 

يصال إتضمني الدستور مبدأ احملاصصة هو وسبب ،  هنا تلفيق بريطاين خبيثأمع 
قلية اليت فقدت غلبية اطحاكمة اجلديدة واأاأ العراق ملرحلة الصراع الطائفي بني )

حد أومل يضطهد  االنتقام م  م   –، وجعل االنتقام  وتضليال   ( كما روج كذبا   اطحكم
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حزاب اليت سلمها االحتالل لأل هدفا   – و عرقية ؟أسباب طائفية قبل االحتالل أ
 . اطحكم

هادها املربمج والعلين والوقح غلبية االفرتاضية واضطاحتكار اطحكم من قبل اأ. 6
 فيةقلية املفرتضة والتنكيل القاسي هبا ودفعها للجوء للطائفية املضادة وهي الطائلأل

بيد أن فقدت كل شيء و أ، بعد  وبريطانيا   مريكيا  أالسنية كرد فعل متوقع بل مرسوم 
وهجرت املاليني من  لكاهتابناءها يف كل حمافظة وسلبت ممتأالف من مئات اآل
يف االطار السياسي وليس الشعيب  ، طبعا   فتكّون معسكران متعاديان طائفيا  ، وطنها 
الالعودة واستحالة الرتاجع ىل حد إائفيني ولكي يوصل الصراع بني الط العام !
حداث جروح بالغة العمق وال إجل يكا ايقاف صراعهما وغذته ومنته أمر أمنعت 

 تندمل فيهما وتأسيس نزعة ثأر متطرفة لدى الطرفني .

كمال سرائيل الشرقية إل مريكي وتسليم العراق إلبعد االنسحاب االضطراري اأ. 7
هاد الطائفي وزاد بشاعة ووحشية عداد لتقسيمه تعاظم االضطإلمهمة تدمريه وا

للتخلص من االضطهاد الطائفي العنصري  وحيدا   حال   جل جعل تقسيم العراق )أ
نه ليس اطحل أردد بعض املرتدين رغم كما ي يراين ،( يف ظل االحتالل اإل املتطرف
كل العراق   سرائيل الشرقية تعمل للسيطرة علىإخذت أن أبعد  خصوصا  ، الوحيد 
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السنة بزيادة اضطهادهم بصور بشعة  وهذا يتطلب املزيد من هتجري العرب خصوصا  
 وحتت غطاء االنتقام من جرائم داعش .

سرائيل الشرقية دمة لتحويل امليليشيات التابعة إلتأسيس اطحشد الشعويب كان مق. 8
اجليش  خضاع إ( و  القومية الشيعية )ـداة لأيستخدم ك ىل جيش نظامي الحقا  إ

ا مت جتيري كل وهلذ، يشة مثلما فعل مخيين يف بلده اطحكومي للميليشيات اجمل
عماله العسكرية أيد اجليش اطحكومي من كل شد وجتر ىل اطحإالعمليات ضد داعش 

 ضد داعش .

شعل صراع أ  رض جبارها على النزول حتت اأإقبل اكمال حتطيم دولة داعش و . 9
مريكية هي املهندس ويف اطحالتني كانت املخابرات اأ نطقة اخلضراءربيل واملأبني 

من الصراعات اخلطرية يف العراق  الرئيس لكل هذه التطورات ، وهكذا تولد نوعان
حدمها طائفي متطرف توسعت فيه حبار الدم والدموع اليت تفصل املتصارعني حبيث أ

ائفي فظهر تيار ط - فهو عنصري ما الثاينأ،  ا قادرين على التفاهم اطحقيقيمل يعودو 
الرافض هلا واملتمسك باملوقف  ربيل ضد التيار الشيعيأسين يدعم مطاليب 

القومية  عالن )إل وهنا نالحظ قرون الشيطان السين تظهر استعدادا   ، يراين اإل
 . الشيعية ( علن عن القومية )أو  ( كما ظهرت قرون الشيطان الشيعي السنية
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مريكا وهو أسرائيليتني و بعد واملشرتك بني اإلاهلدف املركزي اأ ظهر لقد . 10
قلية الشيعية فيه سالمي والعمل على حتويل اأ( يف العامل اإل الشيعي تعزيز الدور )

شبه متكافئ  ن تنجح يف تشييع بعض السنة ليقوم توازنأكرب بعد أىل قوة ضاربة إ
بل على  الة توافق بينهما ،ي حأصرار على عدم السماح ببني الطائفتني مع اإل

،كما جيب منع  العكس جيب زيادة حدة وعدائية الصراعات بينهما ومنع مصاطحتهما
-قليمي السين ىل مرحلة الصراع اإلإمنهما ليصل الصراع  يا  أحسم الصراع لصاحل 

ميكن حسمه ، وهلذا  كمال استنزاف العرب سنة وشيعة يف صراع الإبعد  ، الشيعي
خر جاذب للسنة واختريت تركيا له واآلحدمها سين أك مركزين ن يكون هناأجيب 

 . سرائيل الشرقية خمتارة منذ عقود هلذا الدورإشيعي جاذب للشيعة وكانت 

 شكال :أن الصراع يكون قد تبلور بعدة إعندما نصل هلذه املرحلة ف

 . قطار العربيةة حادة ودموية داخل اأاعات طائفيصر  ( أ
 . دولالبني  قليميةإصراعات طائفية   ( ب
جل حتقيق املتقاتلني مينع اطحسم بينهما أ تبلور حالة توازن بني املعسكرين  ( ت

 كرب استنزاف ممكن هلما .أ
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فضل أمريكا يني يعزز الدور الصهيوين ويقدم أقليمالصراع بني املركزين اإل ( ث
 الفرص لزيادة تغلغلها .

لظاهرة  ( تتوجيا   قومية سنية خرى )أ( و  قومية شيعية )ـمكانية الدعوة لإتوفر  ( ج
ىل حالة إفق  عرب حتويل الطائفية  عن النفس ، التمحور حول طائفة دفاعا  
خر شعريات آاالرتباط وقوة الوالء ميكن قطع  تشبه القومية من حيث

سرائيل إمريكا و أ والشيعي وهو ما خططت له كل من االرتباط بني السين
سية القومية العربية اليت سايل الشرقية وهذه اخلطة ضحيتها اأسرائإالغربية و 

هنا ستجد نفسها أخطر ة فقدان ليس فق  قوة جذهبا بل اأستواجه حال
يف  خلف اهلويتني اجلديدتني يف املنطقة اهلوية الشيعية واهلوية السنية ، طبعا  

 حالة جناح املخط  .

الشيعي على الوقت واملال واملشاعر حبيث تصبح  – استحواذ الصراع السين ( ح
والدور مهية لصراع العريب الصهيوين ثانوية اأبرزها األتقليدية و الصراعات ا

الصراعات املتعددة  وهذه  ، قليمي والداخليوتابعة للصراع الطائفي اإل
نزف املنطقة وشعوهبا ن تشغل وتستأتمحورة حول الطائفة والعرق جيب وامل

ظهر وخمتلف عما كان عليه وهو وضع ت يصاهلا لوضع جديد كليا  لعدة عقود إل
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ة مع وجود سرائيل الشرقيإلكربى الغربية ومقابلها مكملتها سرائيل اإفيه 
الدول العربية  طراف الثالثة وهي بقايافالك هذه اأأقمار تابعة تدور يف أ

سرائيل الشرقية إما أ يضا  أن تركيا ستقسم أي أ،  مريكاأوتقود هذه الدول 
تظهر كافة متطلبات  فهي ستتعرض لتغيري طبيعة النظام بصورة سلمية وهنا

 وتتوفر . قليمي اجلديد النظام اإل

و نضال صلي وههناء الصراع اأإهو  وفارسيا   وصهيونيا   مريكيا  أاملطلوب  ( خ
حواز وفلسطني يف اأ راضيهم املغتصبة خصوصا  أجل حترير أالعرب من 

وما مل  و هزميتهاأمة قطار هي مفاتيح نصر اأن هذه اأوالعراق وسوريا أ
ما بني الفرات  املسيطرة على ثروات  سرائيل الكربىإنشاء إملية تكمل ع

سرائيل الشرقية إوبالتبعية لن تدوم غزوات  سرائيل الغربية ،إوالنيل فلن تبقى 
در دعمها الرئيس هو ن مصعلى نفسها وتبدأ عملية تقسيمها أوستنكفئ 

 مريكية .الصهيونية اأ

مها االستعماري على اجنازات مريكا تعتمد بصورة رئيسية يف تقدأن وأ 
عها حمورها الرئيس شرذمة سرتاتيجية مشرتكة مسرائيليتني اللتان تعمالن وفقا الاإل

هنا بفشل املشروعني الصهيوين والفارسي سوف هتزم يف العراق واملنطقة  إالعرب ف
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هناء هويته الوطنية إن النجاح يف تقسيم العراق و إكلها وهنا يكمن مقتلها ، ولذلك ف
ن خالص إوبالعكس ف، يا قطار العربية وتركد خطوة البداية يف شرذمة كل اأيع

 الكارثة من ،  العرب وحتررهم رهن بتحرير العراق واحملافظة على وحدته وهويته
حيث   ىل العرب والرتك واخلالص يف العراقإمنه  العراق حيث انتقلت العدوى 

 .يتبع . حتريره اجتثاث جلذور التشرذم كلها
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