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العرب بين داعش و اإلرهاب اإليراني

ﯾﺒﺪو أن العرب ما زالوا يغطون في ﺳﺒات ﻋﻤﯿﻖ ،و ان الﻤذابح وشالالتت الالﺪا الالتالي ال الوا
بها داﻋش وإيران وملﯿشﯿا ها  ،غﯿر كافﯿة بعﺪ لجعل العرب يعﯿﺪون حسابا هم و ﯿﯿﻤهم لﻤا يجالر
 ،في شوارع الشاا والعراق والالﯿالﻤال .ققوتالﺪ اللالطالضالا بالﺪا هالبالايالا ا ر الاب وأصالﺒالبالا
الﻤشا ﺪ ﺧاصة بجغرافﯿا العالم العربي دون أن يﻤتﺪ للثوب ا يراني الﻤلطخ بالثأر لﯿزيﺪ

ذه

العصالر أ

أثر م .لك الﺪماء ق
السرطان ا يراني الذ

أغفل ﺧطره ﻋﻤﺪا بات يتوﺳع بشكل مضﯿف  ،ويالتالﻤالﺪد شﯿﺌا فشﯿﺌا الﻰ

ربوع العالم العربي التي ضضﺒا باللون الﺪمو

األحﻤر م .شﺪة ما أﻋﻤل به م .مالجالازروانالتالهالاكالات

ﻋلﻰ مﺪار الساﻋة ق
الﻤثﯿر فﯿﻤا يجر

أن الغرب وأجهزة اﺳتضﺒارا هم وجزء تبأس به م .ال ﯿادات العربﯿة يتغالاهالون

ﻋ .ﺳرطان اتر اب ا يراني  ،والﻤثﯿر أيضاً أن البﻤالت الﻤكثفة بالﺪأت بشالكالل واﺳالع سالتالهالﺪ
ا ﺳالا " السني " ﻋلﻰ اﻋتﺒار كونه الﻤسﺌول ﻋ .نشر الفكر الﻤتطالر

،والالتالكالفالﯿالر

الالذ

الم

وﺳﻤه باتر اب  ،فﺒعﺪ موجته الواﺳعة التي وصلا إلﻰ فرنسا بﺪأت الساللالطالات فالي كالثالﯿالر مال.
العواصم األوربﯿة ببركة رد فعل هﺪ ا ﺳالا السني بﺪيﺪاق لال الﺪ تالامالا

بﺈغالق الﻤساجﺪ فالي

فرنسا ،ثم ﺒعتها بلجﯿكا التي أغل ا اكﺒر مسجﺪ في العاصﻤة بروكسلق وتررت برﯾطانﯿا وإﯾطالﯿا
والعﺪﯾﺪ م .الﺪول األوروبﯿة األﺧرىالالالالالنالالسالال

ﻋلﻰ ذات الﻤنالالوال ،بعﺪ أن أشالالاﻋالالوا أن اتﺳالالالا "
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السني"

و الضطر الﻤﻤﯿا الذ
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ﯾهﺪد الﻤجتﻤعات اتوروبﯿة ،حﯿﺚ أﺧذت األصوات تعالﻰ للتصﺪ

لالﺳالا "باﻋتﺒاره الفاشﯿة الجﺪﯾﺪة " في فرنسا والﻤانﯿا وﻋﻤوا أوروبا لﯿﻤتﺪ إلﻰ الوتيات الالﻤالتالبالﺪة
األمﯿركﯿة ق
الﻤثﯿر والﻤريب في األمر أن ناتوس الضطر لم يﺪق  -لغاية اآلن  -لﯿبذر بشالكالل جالﺪ
اتر اب ا يراني ودوره الﺪمو

مال .ﺧالطالر

،و بالفا ه الﻤثﯿرة للجﺪل مع الﺒؤر ا ر ابﯿة(داﻋش وم .لف لفﯿها م.

ا ر ابﯿﯿ ، ).ولم ُيل ي كذلك الضوء ﻋلﻰ السﯿاﺳة الضارجﯿة الﻤتهورة يران م .ﺧالالل مالﺪاﺧالل
في ﺳوريه والالعالراق

األزمات اتتلﯿﻤﯿة  ،والﻤتﻤثلة بانضراطها بشكل مﺒاشر في الﻤذابح التي جر

والﯿﻤ .قققوبتبالفا ها الﻤثﯿرة للجﺪل و التي عﺪ أكثر إر ابﯿة وم .ذلك التبالف الطائفي الالذ

يضالم

كال م .إيران و روﺳﯿا و العراق و و البلف غﯿر الﻤ ﺪس وفﻖ كل الﻤ ايﯿسقق
فكرا ﯿة اآلﺧر ،والتبرﯾﺾ ﻋلﻰ ال تل الﻤﻤنهال

لﻤجرد اتﺧتال  ،ومﻤارﺳة ال تل بﺪوافع ﻋنصرﯾة

ودﯾنﯿة ومذ ﺒﯿة ،عتﺒر ال اﺳم الﻤشترك بﯿ .ا ر ابﯿالﯿال .كالافالة ومالنالهالم داﻋالش و إيالران  ،و ذا
األمر و الذ

يجب أن يجعل العالم البر  ،يﺪق ناتوس الضطر ،ويعل .أن الﻤجتﻤع الﺪولي برمتاله ،

مهﺪد مرة أﺧرى بﺈﯾﺪولوجﯿة ظالمﯿة ﻋنصرﯾة ،مﺪﻋومة م .نﻈاا إيراني مذ ﺒالي وتالومالي ومتضلف
ومغرق بالعنصرية الﻤذ ﺒﯿة ا ر ابﯿة ،فلوت إيران لﻤا
كانا ال مذ ﺒﯿة الﻤتعصﺒة والﻤتعطشة للثأر واتنت اا ،ولوت ﺳﯿناريو ات إيران و حلفائها لﻤا نالجالبالا
داﻋش و أشﺒا ها أمثال حزب ال بي كﻰ كﻰ م .اتنتشار في العراق وﺳوريا والﻤنط ة  ،لالهالذا
يجب أن عﻤم ذه الفكرة  ،لت ف البكومات أماا مسؤولﯿتها ،في حﻤاﯾة مجتﻤعا ها م .السرطان
الإيراني والﺪاﻋشي تﺒل ان ﯾستفبل ويﻤتﺪ ق
وم .الﻤهم التنوﯾه دومالالاً إلﻰ أّن عامل «الغرب السﯿاﺳي »مع مفهوا «ا ر اب» ،ﯾتسم دوم الاً
لألﺳف الشﺪيﺪ بازدواجﯿة الﻤعاﯾﯿر والﮑﯿل لﯿس بﻤكﯿالﯿ .؛ بل بعﺪة مكاﯾﯿل ،و و أيضاً ت ﯾبتكم الﻰ
لغة الع ل والﻤنطﻖ وا نصا
ا ر اب الﻤنﻈم الذ

فيأغلب األحﯿان ،حﯿﺚ تغاهﻰ حكومات اوروبا والوتﯾات الﻤتبﺪة ﻋ.

ﻤارﺳه «إيران »منذ زم ، .ﺧاصة بعﺪ احتالل العراق في العاا  3002وحتﻰ

لبﻈة كتابة ذه لسطور مع العلم أن الﻤؤﺳسات الرﺳﻤﯿة في

ذه الﺒلﺪان التي تشﺪق بال انون

الﺪولي ،بل و جا ر أﯾضا ا دﻋاء بأنها ي م .ﺳنّته للﺒلﺪان والشعوب م .ﺧالل الﻤنﻈﻤات والهﯿﺌات
الﺪ ولﯿة وﻋلﻰ رأﺳها «األمم الﻤتبﺪ ة »و «مجلس األم .الﺪ ولي »و «الﻤجلس العالﻤي لب و ق
ا نسان »لم ُواجه ا ر اب ا يراني الﻤسﺌول األول ﻋ .اتر اب ا تلﯿﻤي و ﺪينه ق
أما عامي أوروبا وأمريكا ﻋ« .ا ر اب الإيراني »منذ انتصار الثورة ا يرانﯿة  ،فﺈنه صادا وم ّزز ومثﯿر
للسضرﯾة بشكل ت ﯾُع لق فالعجﯿب أن

ذه

الﺪ ول

لم ﺪﺧر جالالالهالالالﺪا

(

ﺳﯿاﺳة وﻋسكر ة

واﺳتضﺒارات) وتﺪ ﺪﺧلا لﻺطاحة باألنﻈﻤة في بعﺾ الﺪول العربﯿة  ،تﺳﯿﻤالا الالعالراق ببجة أنها
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كانا دولة دكتا ورﯾة ُهﺪد أﺳس السالا واتﺳت الرار العالﻤي ،في حﯿ .أنها كانا وما برحا نﻈر
بعﯿ .ﻋوراء الﻰ النﻈاا ا يالالرانالالي

ومﻤارﺳا ه الطائفﯿة وال ﻤعﯿة الﻤنافﯿة ألبسﻂ معاﯾﯿر ح وق

ا نسان وال ﯿم الﺪﯾﻤ راطﯿة والبرﯾات السﯿاﺳﯿة والﺪﯾنﯿةق
واألنكﻰ م .ذلك كله و أن الﺪوائر الغربﯿة لم شترط في حوار ا النوو
ﺪﺧلها الﻤﻤﯿا في أزمات الﻤنط ة  ،األمر الذ

مع إيران  ،كف يالﺪ الا ﻋال.

مال .شالأناله أن يالثالﯿالر الالكالثالﯿالر مال .الالتالسالا تت

واتﺳتهجانات  ،بعﺪ أن ثﺒا للعالم أجﻤع بأن النﻈاا ا يراني

و العنوان األول لِﻤ .كّرس التكفﯿر

الﺪﯾني ال ا ل ،والطائفﯿة الﻤذ ﺒﯿة ،ودﻋم التنﻈﯿﻤات والعصابات الشﯿعالﯿالة الﻤتطرفة ،وطﺒّﻖ التﻤﯿﯿز
الطائفي والﻤذ ﺒي داﺧلﯿاً وﺧارجﯿاً  ،ومارس التﺪﺧالت في شؤون دول الﻤنط ة وشعوبها ،وشّكل

التبالفات الﻤشﺒو ة مع البكومات الساتطة شعﺒﯿا ،مﻤا أشعل البروب العﺪوانﯿة كﻤا في الالعالراق
والﺒبري ، .الﯿﻤ .قق  ،واحتل بلﺪاً و ﺳوريه الذ

ﯾناد

شعﺒه بالبرﯾة واتنعتاق مال .نالﻈالاا جالثالم

ﻋلﻰ صﺪره منذ ﻋشرات السنﯿ ، .وما تاما به إيران مﻤا ت ﯾعﺪ وت ﯾبصﻰ م .السلوكﯿات ا ر ابﯿة
التي ﻤارس با ﻋنوانها ال تل وبﺚ الﺪمار بذرﯾعة الهذيان الﻤهﺪو

و ﻋودة اماا الالزمالان  ،ﻋاللالﻰ

وفﻖ ر ى ظالمﯿة و إر ابﯿةق
وأماا

ذه اتزدواجﯿة م .الت ﯿﯿم السﯿاﺳي الغربي لنﻤوذج ا ر اب اتيراني الالﻤالتالفالشالي فالي

منط ة الشرق أوﺳطﯿة بعامة ،ﯾتضح لنا ان «تاﻋﺪة الفوهﻰ الضالتة واﺳتثﻤار توى اتتلالﯿالم » ي
الاﺳترا ﯿجﯿة «األورو – إﺳرائﯿلﯿة -أمﯿركية »في عاطﯿها مع ذا الثالثي الذ

ﯾﻤثل «وجهي ﻋﻤلة

ا ر اب الﺪولي في الﻤنط ة » ،باﻋتﺒار األﺳس والﺪوافع الضفﯿة لتأﺳﯿس دولة ولي الالفال الﯿاله فالي
إيران ومشروﻋها التوﺳعي  ،و شابه ظرو

نشأ ه وأ ﺪافه مع الﻤشروع الصهﯿوني التوﺳعي في

مطلع ال رن العشرﯾ .الﻤنصراق فالثابا و «أن الصهﯿونﯿة والثورة ا يرانالﯿالة ،

ﻤا صناﻋة برﯾطانﯿة ال

فرنسﯿة ال امﯿركﯿة بامتﯿاز» ،وربﻤا تﺪ ﯾكون م .العﺒﺚ صور ا ﺳتغناء ﻋنهﻤا في الﻤﺪى الالﻤالنالﻈالور ،
لتب ﯿﻖ الهﺪ

الﻤنشود م .إنشائهﻤا  ،و ي فتﯿا الﻤنط ة والسﯿطرة ﻋلﯿها ق

و ماداما «اﺳرائﯿل » شكل ال اﻋﺪة العسكرﯾة وا ﺳترا ﯿجﯿة الﻤت ﺪمة لالاللالالغالالرب في الﻤنط ة،
وطالﻤا أن نﻈاا ولي الف ﯿه و أحﺪ أ م أدوات الغرب لتب ﯿﻖ مشروع الفوهﻰ الضالتة  ،واتﺳتﻤرار
في حالة ﻋﺪا اتﺳت رار والنزاﻋات ﻋلﻰ امتﺪاد اتتلﯿم  ،و ذا بﻤجﻤله يضﻤ .إهعا

 ،واﺳتنزا

تﺪرا ها وامكانا ها وثروا ها ﻋلﻰ حساب

دول الﻤنطال الة

الﻤواجهة مع الضطر اتﺳرائﯿلي ق

إن الﻤرء لﯿََبار و و ﯾتابع الضجة ا ﻋالمالﯿالة الالغالربالﯿالة  ،با ذرﯾعة التبشﯿﺪ الﺪولي للبرب ﻋلﻰ
ﻋصابات داﻋش بعﺪ فجﯿرات بارﯾس  32نوفﻤﺒر  ،3032فﯿﻤا نسي الغرب أو نالاﺳالﻰ حالجالم الالﺪﻋالم
ا يراني لهذا التنﻈﯿم  ،و وفﯿر ﺳﺒل وم ومات ب ائه كﻤا دﻋﻤا ال الاﻋالﺪة مال .تالﺒالل ققققققققفالﺈيالران
هﺪد ققق وداﻋش وأﺧوا ها م .الﻤلﯿشﯿات الﺪموية الشﯿعﯿة ُنفذق وهللا الﻤستعان ﻋلﻰ ما صفونق
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