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وشالالتت الالدا الالتالي  ال الوا   المذابح ، و ان عمیق ت سبا  ما زالوا يغطون في  و أن العرب یبد       

يعیدون حسابا هم و  ییمهم لما يجالر   العرب   داعش وإيران وملیشیا ها ، غیر كافیة بعد لجعل  بها

ه ذ   وأصالبالبالا  ، في شوارع الشاا والعراق والالیالمال. ققوتالد  اللالطالضالا بالدا هالبالايالا ا ر الاب 

العالم العربي دون أن يمتد للثوب ا يراني الملطخ بالثأر لیزيد  العصالر أ  فیا  اخاصة بجغر د  لمشاا

 أثر م.  لك الدماء ق

لى اشیئا فشیئا  بشكل مضیف ، ويالتالمالدد  يتوسع  السرطان ا يراني الذ  أغفل خطره عمدا بات 

ع العالم العربي التي  ضضبا باللون الدمو  األحمر م. شدة ما أعمل به م. مالجالازروانالتالهالاكالات بو ر

 ق على مدار الساعة 

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

بشالكالل واسالع  سالتالهالد   ع. سرطان اتر اب ا يراني ، والمثیر أيضاً أن البمالت المكثفة بالدأت 

الالذ   الم  ا سالا " السني " على اعتبار كونه المسئول ع. نشر الفكر المتطالر  ،والالتالكالفالیالر  

وسمه باتر اب ، فبعد موجته الواسعة التي وصلا إلى فرنسا بدأت الساللالطالات فالي كالثالیالر مال. 

فالي لمساجد  ق ابإغال   العواصم األوربیة ببركة رد فعل هد ا سالا السني  بديداق لال الد تالامالا 

یطالیا وإیطانیا  رب رت تر وكسلق  ولعاصمة بر اكبر مسجد في  التي أغل ا ا بلجیكا   فرنسا، ثم  بعتها 

أن اتسالالالا "  أن أشالالاعالالوا بعد  نالالوال، لم ذات اعلى   ىالالالالالنالالسالال  ألخر ابیة  وروأل ول الد العدید م.  وا
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   تعالى للتصد ات ألصو ت اخذ أحیث  ، بیة وروت ت المجتمعا د ایهد   لذ الممیا  الضطر  و ا السني" 

لیمتد إلى الوتيات الالمالتالبالدة با  وعموا أورولمانیا  فرنسا وافي ة " لجدیدالفاشیة لالسالا "باعتباره ا

 األمیركیة ق

لیبذر بشالكالل جالد  مال. خالطالر  -لغاية اآلن  - لم يدق لضطر  س اناتو أن  المثیر والمريب في األمر 

اتر اب ا يراني ودوره الدمو  ،و بالفا ه المثیرة للجدل مع البؤر ا ر ابیة)داعش وم. لف لفیها م. 

م. خالالل مالداخالل    رة  يرانلمتهو اجیة  رلضاالسیاسة كذلك الضوء على ا ولم ُيل ي   ا ر ابیی.( ،

بانضراطها بشكل مباشر في المذابح التي  جر  في سوريه والالعالراق لمتمثلة  ، وا األزمات اتتلیمیة 

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

فع عنصریة وال تل بد اسة  رمما  ، وتختال د المجر  الممنهال  ل تل  التبریض على  ، واآلخرا فكرا یة 

ا ذ ا ر ابیالیال. كالافالة ومالنالهالم داعالش و إيالران ، و بی.  ك لمشترال اسم ا عتبر ، بیة مذوینیة ود

الدولي برمتاله ، لمجتمع  ، ويعل. أن الضطر س اناتو ، يدق  العالم البر  يجب أن يجعل    لذا  و ألمرا

متضلف و إيراني مذ بالي وتالومالي  ا مدعومة م. نظا ، المیة عنصریة ظلوجیة وبإیدى خرة أمرد مهد

 لما إيران فلوت ومغرق بالعنصرية المذ بیة ا ر ابیة، 

لما نالجالبالا  مذ بیة المتعصبة والمتعطشة للثأر واتنت اا ،ولوت سیناريو ات إيران و حلفائها ل اكانا  

اتنتشار في العراق وسوريا والمنط ة ، لالهالذا  م.   و أشبا ها أمثال حزب ال بي كى كى  داعش 

ن ا طلسر افي حمایة مجتمعا ها م.  ، لیتها ومسؤ ا ما ت ألبكوما الت ف  يجب أن  عمم  ذه الفكرة ، 

 ويمتد قیستفبل ان تبل  إيراني والداعشي لا

دومالالاً یتسم  ، «با ر   ا»ا مع مفهو  «لسیاسي ب الغر ا» عامل  أّن لى  إ دومالالاً لتنویه  المهم  ام.  و

لى ات یبتكم  أيضاً و  ، و مكاییل ة بعدلیس بمكیالی. ؛ بل  لکیل والمعاییر اجیة زدوابالألسف الشديد 

ع. ة لمتبد ت الوتیا وابا  ت اوروحكوما ن، حیث  تغاهى ألحیااغلب أفي   نصاوالمنطق والع ل الغة 

حتى و  3002زم. ، خاصة بعد احتالل العراق في العاا منذ   «إيران »سه  ر ما   لذالمنظم ا ب ار   ا

ن بال انو ق لتي  تشد ان البلد ه اذ  لرسمیة في  ت المؤسسا ر مع العلم أن السطوه ذ لبظة كتابة 

ت لهیئا ت والمنظما ل ام. خال ب لشعوان واي م. سنّته للبلد بأنها ء عاد ایضا أر   جاوبل ، ليولدا

ق لعالمي لب و المجلس  ا»و «لي ولد األم.  امجلس  »و «ةلمتبد األمم  ا»سها  رأعلى  ولیة  ولد ا

 لم  ُواجه ا ر اب ا يراني المسئول األول ع. اتر اب ا تلیمي و دينه ق  «ن نساا

مثیر ز وم ّز دا وفإنه صا انتصار الثورة ا يرانیة ، منذ   «إيراني ل ب اا ر   ا»ع.  ريكا م وأبا  أوروما  عامي  أ

ة عسكر وسیاسة  جالالالهالالالدا ) لم  دخر  ول لد ه اذ أن  للسضریة بشكل ت یُع لق فالعجیب  

نها أببجة   بعض الدول العربیة ، تسیمالا الالعالراق احة باألنظمة في  طلإل وتد  دخلا  واستضبارات( 
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ما برحا  نظر ونها كانا  أفي حی.  ، لعالمي ا واتست الرار السال د أسس ایة  ُهد ركتا و دولة دكانا  

ق لمنافیة ألبسط معاییر ح و ال معیة  والطائفیة  اسا ه  رمما و ا ا يالالرانالالي لنظا الى  راء ابعی. عو 

 لدینیةقوالسیاسیة ت البریاوایة اطلدیم رال یم ن وا نساا

لم  شترط في حوار ا النوو  مع إيران ، كف يالد الا عال. لغربیة  ائر  والد أن او   لك كله  ذألنكى م. وا

 دخلها الممیا في أزمات المنط ة ، األمر الذ  مال. شالأناله أن يالثالیالر الالكالثالیالر مال. الالتالسالا تت 

لتكفیر س الِم. كّر ول أل ان العنو او  ا يراني   ن النظاا جمع بأ أثبا للعالم   واتستهجانات ، بعد أن 

لتمییز ابّق  ،وطلمتطرفة  ا شیعالیالة ل ت العصابا التنظیمات واعم  ،ودبیة   لمذ الطائفیة  ،وال ا ل الدیني ا

شّكل ، وشعوبها ولمنط ة  ون دول افي شؤ ت لتدخال ، ومارس ا الطائفي والمذ بي داخلیاً وخارجیاً 

الالعالراق نیة كما في  والعد وب البر اشعل  مع البكومات الساتطة شعبیا ،مما أ ة  لمشبوت التبالفاا

واتنعتاق مال. نالظالاا جالثالم شعبه بالبریة  د  ینا  لذا سوريه و اً  حتل بلدوالببري. ، الیم. قق ، وا

ابیة ر   ت السلوكیا ات یبصى م.  وت یعد  تاما به إيران مما ما  على صدره منذ عشرات السنی. ، و

، عاللالى   الهذيان المهدو  و عودة اماا الالزمالانیعة  ربذال تل وبث الدمار نها ا با عنورس لتي  ماا

 وفق ر ى ظالمیة و إر ابیةق

الالمالتالفالشالي فالي  يراني ت ب اا ر  ا ذج لغربي لنموالسیاسي الت ییم م. ا جیة اتزدوا   ذه ا ماوأ

ي   «ة الفوهى الضالتة واستثمار توى اتتلالیالم تاعد »ان یتضح لنا  منط ة الشرق أوسطیة بعامة، 

جهي عملة و»ل یمث   لذ ا الثالثي اذ  یها مع طفي  عا «ية میركأ-إسرائیلیة  –ورو ألا»  استرا یجیةل ا

ولي الالفال الیاله فالي لة  دوسیس  لتأ ر األسس والدوافع الضفیة باعتبا ، «المنط ة لي في  ولدب اار   ا

لتوسعي في الصهیوني  وع المشر ومشروعها التوسعي ، و شابه ظرو  نشأ ه وأ دافه مع ا  إيران

ال ما صناعة بریطانیة  والثورة ا يرانالیالة ،  لصهیونیة  أن ا»و  فالثابا اق لمنصرالعشری. ن ال رامطلع 

الالمالنالظالور ،  ى لمد اعنهما في  ء  ستغنا ر العبث  صوام. ن بما تد یكو، ور«زمیركیة بامتیاال افرنسیة 

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

، لمنط ة افي   لالاللالالغالالرب لمت دمة  ا یجیة  ا ستر والعسكریة  ة ال اعد ا شكل   «ئیل اسر ا»ما  داما و 

ا ولي الف یه  و أحد أ م أدوات الغرب لتب یق مشروع الفوهى الضالتة ، واتستمرار نظا أن الما  وط

يضم. إهعا  دول المنطال الة  في حالة عدا اتست رار والنزاعات على امتداد اتتلیم ، و ذا بمجمله 

 المواجهة مع الضطر اتسرائیلي ق حساب ، واستنزا  تدرا ها وامكانا ها وثروا ها على

على ب لي للبر ولد التبشید  ایعة  ذر با  ،  ا عالمالیالة الالغالربالیالة لضجة  او یتابع  ر و لیََباء لمرإن ا

نسي الغرب أو  نالاسالى حالجالم الالدعالم فیما  ، 3032نوفمبر   32یس رباات عش بعد  فجیرت داعصابا

و وفیر سبل وم ومات ب ائه كما دعما ال الاعالدة مال. تالبالل ققققققققفالإيالران    ا يراني لهذا التنظیم ،

  ُنفذق وهللا المستعان على ما صفونق  هدد ققق وداعش وأخوا ها م. الملیشیات الدموية الشیعیة 
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