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 حروب تدمري رموزنا

  صالح املختار  
 ن عاجال  إدمر ، ن منارهتا احلدباء سوف ت  أمنذ احتلت داعش املوصل ب كنت متيقنا  

ن من وفر البيئة الطبيعية لنشوء داعش أمن معرفتنا اليقينية ب ، انطالقا   جال  آو أ
ري رموزنا لتدم واحلشد الشعويب وكل التنظيمات العاملة باسم هللا قد خطط مسبقا  

منه ، وجعل تدمري رموزنا هبذه البد  جوهريا   الدينية والقومية واعترب ذلك هدفا  
مريكية فالرموز بالنسبة للصهيونية األ،  مهية يعود لنفس املوضوع ولكن معكوسا  األ

هم أخر من ورة جتريد اآليان مقدس ومن نبع قدسيته تفرض ضر وللصفوية الفارسية ك
باحلرب الضارية واليت مل  ي واالجتماعي بتدمري رموزهعوامل متانة نسيجة احلضار 

ليس  . بل تزداد ضراوة كلما زادت كوارثنا ، كما بالشيطنة والتزييف بدا  أتتوقف 
والصهيونية  يف خطط الصهيونية عموما   خطريا   ن الرموز الدينية تلعب دورا  أ سرا  
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طيننا قدم لنا ، وجمرى الصراع معها منذ ما قبل السطو على فلس مريكية خصوصا  األ
الرموز وثقافة املنظمات السرية  دلة على تلك احلقيقة فالثقافة الصهيونية هي ثقافةأ
لفارسية هي ثقافة و شبه السرية كاملاسونية هي ثقافة الرموز ، وثقافة الشوفينية اأ

ة الرموز اليت فوربا هي ثقاأن ثقافة القوميات العنصرية يف أىل ذلك إالرموز ، يضاف 
ندلس هبزمية العرب يف األ حيتفلون سنويا   سبان مثال  واإل بالعدو التارخيي دائما  ذّكر ت  

ن تدمري رموز أيف الشوارع ، وهبذا التذكري نرى ندلس عالم عرب األأوحيملون 
سرتاتيجيات الصهيونية امن  –ساسي أي أ –و العدو املستهدف جزء مقوم أخر اآل

الشوفينية الفارسية منذ سقوط سرتاتيجيات ابكافة فروعها العلنية والسرية و 
ة وحتول يرخيانك جترده من خلفيته التإذا دمرت رموز العريب فإ ، امرباطورية كورش

ىل قصص قد تصدق إة سوف تندثر مبرور الوقت وتتحول ىل ذكريات شفهيإماضيه 
سندت على أ  سطورية وملفقة أهنا أنما رموز الصهيونية والفرس ورغم و تكذب بيأ

اليهودية ثار ساطري التوراة حول اآلأيف تلفيق  فقة وهو ما نراه واضحا  قواعد مادية مل
 كثر من نصف قرن والصهاينة ينقبون فيها ومل يرتكوا شربا  أيف فلسطيننا واليت مضى 

ولكن هيهات يات التوراتية اال وحفروه للعثور على ما يدل على صدق الرو إ واحدا  
  . ىل حقيقة ماديةإسطورة امللفقة ن تتحول األأ



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 3 

ساطريهم يزيد من أدلة تدعم أيراين يف العثور على وريب واإلالفشل الصهيوين واأل
رواياتنا اندفاعاهتم لتدمري رموزنا مادامت الرموز شاهد ال يدحض على صدق 

تدعم رموزنا  خرىأخرى يف جماالت ن توايل االكتشافات األأالقومية والدينية ، بل 
وربا والقارة أا ن العرب غطو أريطة ايجينية من كشفته اخل خرها ماآالقومية والدينية و

صرار إخري ، فزاد يف هتم منذ ما قبل العصر ايجليدي األسيا هبجراآمريكية واأل
و تشويه أ ثالثي التلفيق الرمزي العاملي ) الصهيونية والغرب والفرس ( على تدمري

  . رموزنا
وجهات نظر ثالثي  دلة تارخيية تدعمأن السعي للعثور على أن وكلنا نعرف اآل

ار ثآرسال خرباء إمريكي للعراق يتميز باأليق الرمزي هي اليت جعلت الغزو التلف
ىل بغداد إمريكية مريكية واملوساد مع القوات األوعلماء تاريخ من املخابرات األ

اليت  –ور أو  -صلية اليت كتبت فيها التوراة األ –ابل لنهب املتحف مث االجتاه حنو ب
ري املذهلة ، ساطضافة لقصص اخللق والطوفان واألإ –راهيم اخلليل بإولد فيها 

حبفريات متواصلة ليل هنار فيها ثارية ملدة مخس سنوات والقيام واقع اآلواحتالل امل
 فما عثروا عليه كان تأكيدا   جل العثور على ما يدعم تلفيقاهتم الرمزية ولكن عبثا  أل

  . وا التعتيم على ما عرفوهلصحة رموزنا الدينية والقومية وهلذا حاول
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ول لالحتالل ، وليس يكية املتحف العراقي يف اليوم األوحينما غزت القوات االمر 
مث طلبت  ثار اليت حددت مسبقا  مهية كبرية ، سرقت اآلأكماله وهلذا التوقيت إبعد 

محد ايجليب دخول املتحف ألرعاع الذين جلبتهم معها بقيادة مريكية من االقوات األ
كثر ن احلرب األأعملية تعيد التأكيد احلاسم على  و حتطيمه يفأتبقى فيه  ماوهنب 
لعراق مث تلفيق ن تلفيق القاعدة يف اإا فة هي حرب تدمري الرموز ، وهلذخطور 

ن هذه التنظيمات أا اقرتن بظاهرة ملفتة للنظر وهي ىل سوريإداعش وانتقاهلما 
ثار لشعويب كانت تتعمد تدمري اآلسرائيل الشرقية كاحلشد اظيمات التابعة إلنوالت

وهذا ما حصل يف سوريا ، ها وحتطيم مناذج منها قتها وبيعو سر أسالمية العربية واإل
  . والعراق وحيثما حلت داعش واحلشد الشعويب

الدينية والقومية السابقة على ن فقدان رموزنا أونكرر : السبب يف حرب الرموز هو 
ار ثرواياتنا لتارخينا وملاضينا فاآل ى صدقدلة علهم األأسالم جيردنا من اإل

 ن اهلدف السوبرأو تنفي قصة ما ، ومبا أواملخطوطات حتسم ايجدل وتؤكد 
الدينية ن تدمري الرموز إة العربية مبحو هويتها القومية فمسرتاتيجي هو تدمري األا

 مة بال رموز ميكنأمة ، فكمال حمو اهلوية وتدمري األإوالقومية هدف رئيس يسبق 
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التشكيك هبويتها ورواياهتا التارخيية وبذلك ينهار تارخينا ويتحول يف السرديات 
  . م ورموزهمهىل قصص خمتلقة مثل تارخيإالغربية والصهيونية والفارسية 

ساسية وحامسة يف حرب الرموز أ منارة احلدباء يف املوصل خطوة عملية تدمري
تدمري بقية ع قرب النيب شيت وال مع واهلويات ، وتوقيت التدمري له داللة فلم تدمر م

ىل مرحلة اهلزمية ليكون تدمري إمر حلني وصول داعش جل األأ  الرموز يف املوصل بل 
نينوى قد دمر  يف خر رموزكم احلضاريةآن أة رسالة واضحة للعرب كلهم تقول باملنار 

و كما أور وبغداد وتدمر يف سوريا ، أثاركم من بابل و آو هنبت أوانتهى كما دمرت 
 . هرامات يف مصر ، وبذلك فقدمت مصادر مادية مهمة من تارخيكمخطط لتدمري األ

ي أت التحالف م قواأهل هو داعش ، هو من دمر املنارة ؟  هل جوهر املوضوع
بناء حضن واحد أن الكل ال يهم من دمرها أل، و قوات حكومة بغداد ؟ أمريكا أ

ضدنا عندما يتعلق  متحدا   معسكرا   هنا متثلإو اتفقت فأن اختلفت إطراف وهذه األ
وجهت  سالمية ، وتدمري منارة احلدباء ضربة خمططة مسبقا  مر برموزنا العربية واإلاأل

كثر خطورة طار احلرب السرية األإمية والدينية وعمل حريب يدخل يف هلويتنا القو 
  . وهي حرب الرموز
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يكمن ايجرح الذي لن صل وهنا ملنارة احلدباء لكنها لن تكون األنعم سيعاد بناء ا
 وواقعا   ن معركتنا هي فعال  أيد الباقي لنا هو زيادة اليقني بيندمل بسهولة واخليار الوح

ارية رموزنا االعتب معاركنا كلها مادامت تشمل كل مظاهر حياتنا وبقاءنا خصوصا   م  أ
شكاله وضد كافة أذا مل نواصل النضال بكافة إفقط ،  وليس نظمنا السياسية

 فال مساومات مع من مل يرتك شيئا   ، تلفيق الرموز فلن يكتب لنا البقاءعضاء نادي أ
 . ال وناشته مدافعه ونغوله بكافة الواهنمإالقومية  من مصادر هويتنا

Almukhtar44@gmail.com  
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