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بسم هللا الرحمن الرحيم
إن الحمد هلل وحده الشريك له  ،والصالة والسالم على رسول هللا  ،وبعد
الثورة السورية أعظم حدث في الربيع العربي  ،بل في القرن الحادي والعشرين  ،ثورة أرادها هللا
عزوجل  ،عندما دفع تالميذ درعا إلى كتابة شعارات يسمعونها في الفضائيات كل يوم ( الشعب يريد
إسقاط النظام )  ،فجن جنون مديرالمخابرات العسكرية في درعا ؛ وكان من أقارب بشار ،فاعتقل
األطفال وعذبهم  ،وأساء األدب مع أهلهم ؛ فانطلقت شرارة الثورة السورية يوم (... )2011/3/15
وسبق أن أيدت إيران الثورة في تونس  ،ومصر  ،واليمن  ،ولما انفجرت الثورة السورية وقفت منها
موقف العداء منذ اليوم األول واتهمتها بأنها مؤامرة أمريكية لتقويض نظام المقاومة والممانعة( ،)1فلماذا
تكيل إيران بمكيالين ؟
سيحاول الباحث اإلجابة عن هذا السؤال  ،وحيث أن الجواب واضح لدى الباحث  ،لكن ذهب يبحث عن
أدلة وشواهد وتفصيالت تقنع القارئ ؛ لتؤكد أن إيران ذات مشروع استعماري صفوي  ،يجعل سوريا
محورا ً أساسيا ً فيه  ،فنجاح الثورة السورية قضاء على المشروع اإليراني االستعماري  ،وبالتالي سقوط
حزب الالت في لبنان  ،وجيش المهدي في العراق  ،وسقوط الحوثيين في اليمن  ،وانكماش الشيعة في
منطقة الخليج العربي  ،والتزامهم بقوانين بلدانهم يعيشون فيها بأدب ومواطنة صالحة  ...وتغيير كبير
في المنطقة  ،تغيير نحو األفضل لصالح األمة العربية واإلسالمية ...
وسيتبين من هذا البحث أن التشيع نوعان علوي وصفوي  ،أما التشيع العلوي فلسنا ضده  ،بل نحترمه
ونعتقد أننا ممن يحبون آل البيت  ،وأما التشيع الصفوي أو التشيع األسود كما قال عنه الدكتور علي
شريعتي فهو منهج إيران الرسمي الذي تعمل من أجل نشره بما سمته ( تصدير الثورة اإلسالمية )
وكلمة إسالمية هنا غير صحيحة  ،واألصح أن نقول ( تصدير الثورة اإليرانية ) أي نشر التشيع
الصفوي  ،وسنرى أن هذا التشيع الصفوي يقصد إلى تدمير اإلسالم والعرب والقضاء عليهما ...
 - 1تكذب إيران على العرب والمسلمين وتدعي أنها تريد تحرير فلسطين  ،وأن عدوها األول هو أمريكا وإسرائيل  ،ومن أجل
ذلك شكلت قوات عسكرية سمتها فيلق القدس  ،وتشترك مع النظام األسدي وحزب الالت وجيش المهدي في هذا الكذب ،
وتدعي أنها تشكل معهم محور مقاومة وممانعة  ،وفي الحقيقة قوات القدس وحزب الالت وجيش المهدي يقاتلون الشعب
السوري منذ أن بدأت الثورة السورية  ،وقد كشفت الثورة السورية كذبهم على العرب والمسلمين ....
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الفصل األول  :الصفويــــة
تعريف وتاريخ
تمهيــد :
إن الحمد هلل  ،والصالة والسالم على رسول هللا وبعد .
الحركات الباطنية حركات سياسية،هدفها القضاء على اإلسالم ،تحركها بقايا الجماعات الدينية
المتعصبة التي قضى اإلسالم على [زعاماتها الطاغوتية] كاليهود والنصارى والمجوس ،وإذا كان
المجوس هم محورالحركات الباطنية فإن اليهود هم المخططون لها وكان النصارى مؤيدين لها (.)1
والصفوية حركة باطنية سياسية هدفها القضاء على اإلسالم ،بدأت نشاطها في العام ( )24هجرية عندما
اغتال أبو لؤلؤة

()2

المجوسي الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ،وتعاون مع الهــرمزان

(المجوسي ) و جفينة (الصليبي )  ...ويالحظ أنه منذ نشأتها تتعاون مع المجوس والصليبين ....
وليست الصفوية حركة شيعية ،بل إن من ضحاياها الشيعة ،شيعة األحواز ،الذين تستعمرهم منذ
( )1925م بعد أن سلمتهم بريطانيا لها  ...وكذلك اليوم نجد عددا ً من أعالم الشيعة ضد الصفوية ،منهم
على سبيل المثال الدكتورة سميرة رجب وزير اإلعالم البحريني حاليا َ ...

( - 1محمود شاكر ،التاريخ اإلسالمي)31/ 6 ،
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 في عهد عمر بن الخطاب توسعت الفتوحات اإلسالمية ،ومحيت من الوجود دوال ً كالحيرة والغساسنة و دأنت وخضعت لسيطرة الدولة اإلسالمية الناشئة،ً
وانطلقت الجيوش الغازية تحطم عروش كسري .أحد األسرى الفرس هؤالء ( فيروز ) أبو لؤلؤة الذي أصبح مملوكا عند المغيرة بن شعبة أحد األثرياء وعامل عمر
بن الخطاب على الكوفة .طلب المغيرة بن شعبة من عمر أن يسمح لمملوكه أبي لؤلؤة بدخول المدينة والعمل بها ألنه صانع ماهر ولديه من الحرف واألعمال ما
ينفع الناس وما ينفع المغيرة أيضاً .فوافق عمر على استثناء أبي لؤلؤة من قانون حظر دخول المدينة ،وضرب المغيرة على مملوكه أبي لؤلؤة خراجاً قوامه أربعة
دراهم في اليوم الواحد .ويقول بعض الرواة أن عمر (رض) كان ينوي في نفسه أن يكلم المغيرة بشأن التخفيف عن أبي لؤلؤة ....وفي يوم الحادث ،انتظر أبو
لؤلؤة في المسجد حتى قام عمر وهو يجمع الناس للصالة فما أن كبر حتى وثب عليه أبو لؤلؤة وطعنه ثالث طعنات .فقال عمر(رض) " قتلني الكلب " أو قال "
دونكم الكلب فقد قتلني "....،وقد طعن أبو لؤلؤة ثالثة عشر رجالً مات منهم سبعة ( كما يقول ابن حجر في فتح الباري ) ال يعرف منهم سوي عمر بن الخطاب
وكليب بن البكير .وفي البخاري أن رجالً من المهاجرين طرح برنساً على أبي لؤلؤة وإسم هذا الرجل هو " حطان التميمي اليربوعي " كما جاء في ذيل
االستيعاب البن فتحون ،ولما رأى أبو لؤلؤة أنه مأخوذ نحر نفسه(صحيح البخاري)  .بعد ذلك سأل عمر عبد هللا بن عباس  :من قتلني ؟ وهل كان هذا عمل
فردي أم جماعي ( أعن مأل منكم كان هذا ؟ فقال الناس ،معاذ هللا ما علمنا وال اطلعنا )....فجال ابن عباس بين الناس ساعة ثم عاد فأجابه أن الناس يشعرون
وكانهم فقدوا أبكارهم وأن قاتله هو غالم المغيرة ،فسأل عمر  :الصانع؟ فقال نعم ،فقال عمر  :قاتله هللا لقد أمرت به معروفاً .وقال عمر  :الحمد هلل الذي لم
يجعل منيتي بيد رجل يدعي اإلسالم ....وكان الهرمزا ن من قواد الفرس ،وقد أسره المسلمون بتستر وأرسلوه إلى المدينة في خالفة عمر بن الخطاب ،فلما
رأى عمر سأل :أين حرسه وحجابه؟ قالوا :ليس له حارس وال حاجب ،وال كاتب ،وال ديوان فقال" :ينبغي له أن يكون نبياً" ،ثم أسلم وفرض له عمر ألفين وأنزله
بالمدينة .وقيل :أن السكين التي قتل بها عمر رؤيت قبل قتله عند الهرمزان فلما بلغ عبيد ه
اَّلل بن عمر ذلك ذهب إليه وقتله،

http://forum.roro44.com/86379.html#ixzz1zvLovh3A
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ولما كثر أحفاد صحابة رسول هللا صلى هللا علىه وسلم،وجد الباطنيون أن إنتماءهم لسيدنا علي رضي
هللا عنه يحقق أهدافهم لمكانته عند المسلمين ،فانتحلوا نسبا ً لعلي رضي هللا عنه من طريق الحسين
رضي هللا عنه ،والتحق بهم الجهلة من أنصار آل البيت ،وهم اليعرفون ماذا يراد بهم ..ويجب أن ال
ننسى أن علي زيــن العابديــن أمه بنت ملـك الفـرس يزدجرد  ( .شاكر ،ص . ) 32
 وقد اشتهر قول اإلمام عبد القادراإلسفرائيني في كتابه الفرق بين الفرق  :اعلموا أن ضرر
مضرة
الباطنيّة على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس ،بل أعظم من
ّ
الدهرية وسائر أصناف الكفرة ،بل أعظم من ضرر الد ّجال الذي يظهر في آخر الزمان .ألن
الذين ضلّوا عن الدين بدعوة الباطنيّة من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلّون
بالد ّجال في وقت ظهوره ،ألن فتنة الد ّجال ال تزيد مدّتها على أربعين يوماً .وفضائح الباطنيّة
أكثر من عدد الرمل والقطر» .
سليمأن أبو طاهر الجنابي ( القرمطي ) :
القرامطة من األصول الفكرية للصفوية ،ومن أشهر أمراء القرامطة سليمان أبو طاهر الجنابي ،الذي
ماترك رذيلة إال فعلها ،وقد عاث في األرض فسادا ً ،وأرهب الناس ،وارتكب المنكرات ،وهتك المحارم،
واستطاع أن يدخل البصرة عام ()311هـ ،والكوفة عام ( )313هـ ،وفعل باألهالي األفاعيل ،وسار في
وادي الفرات حتى شمال دير الزور حاليا ً ،واقترب من الموصل ،وبث الرعب ونشر الفساد ،وانتهك
األعراض ،ومن الموصل اتجه إلى مكـــة فضجت البوادي واألعراب من أفعاله ،حتى انقطع الحج ،وقد
انتصر على جيش المقتدر عام ()316هـ وفي العام التالي دخل مكـة المكرمة في موسم الحج وقتل
الحجاج ورمى جثثهم في بئر زمزم ،واقتلع الحجر األسود وحمله معه إلى هجـر حيث بقي حتى عام
( )339هـ(. )1
قال الذهبي في تاريخه  :إن أبا طاهر سليمان القرمطي صاحب البحرين دخل مكة في سبعمائة رجل،
فقتلوا في المسجد الحرام نحو ألف وسبعمائة من الرجال والنساء وهم يتعلقون بأستار الكعبة .وردم منهم
ببئر زمزم ...

 ( - 1انظر الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة )382/1...
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وقتل في مكة وشعابها زهاء ثالثين ألفاً ،وسبى من النساء والصبيان مثل ذلك .وأقام بمكة ستة أيام،
وأوقع بهم في سابع ذي الحجة .ولم يقف أحد تلك السنة وقفة عرفات ،فرماه هللا في جسده وطال عذابه
حتى تقطعت أوصاله.
قال محمود األصبهاني :دخل رجل من القرامطة وهو سكران فصفر لفرسه ،فبال عند البيت وقتل
جماعة  .ثم ضرب الحجر األسود بدبوس فكسره ثم قلعه .وأقام القرمطي بمكة أحد عشر يوماً ،ثم رحلوا
وبقي الحجر األسود عندهم نحو عشرين سنة  ( .انظر تاريخ اإلسالم للذهبي ).
مايفعله الشبيحة وأفراد الحرس الثوري اإليراني وجنود حزب هللا من قتل وتمثيل واغتصاب ونهب
وسلب ،للمواطنين المدنيين في سوريا الذين يطالبون بحقهم في الحرية بمظاهرات سلمية  ...فقابلوهم
بالبطش واإلرهاب  ...ثم بالمدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات وكل مايملك من ترسانة األسلحة
التي سرقها من خبز الشعب ليحرر بها الجوالن ،لكنه وجهها إلى الشعب السوري ،ولم يستخدمها
لتحرير الجوالن  ...يذكرني بما فعله حافظ األسد في الثمانينات في حماة خاصة وجسرالشغور
وغيرهما ،فقد قتل النظام األسدي الصفوي قرابة ألف مواطن من خيرة السوريين في سجن تدمر
في ليلة واحدة ( ،)1980/6/27فتحوا عليهم نيران األسلحة الرشاشة ،بعد أن جمعوهم في ساحات
السجن ،كما قتلوا ألوفا ً من المواطنين الحمويين ودفنوهم في أخدود قرب سريحين ،ونفذوا عدة
مجازر جماعية في حماة ( )1982منها مجزرة جنوب الملعب البلدي عندما جمعوا المواطنين في
الساحة ورشوهم فقتلوا قرابة ( )1500مواطن حموي في لحظات  ....حتى يرى بعضهم أن حافظ
األسد وأخوه رفعت قتلوا قرابة مائة ألف مواطن سوري ...
ومايفعله النظام األسدي الصفوي اليوم على يد بشار وأخيه ماهر وشركائهم ،التجد له مثاالً في
التاريخ ،إال مافعله أجدادهم القرامطة  ....ويذكــرني بأفعال القـــرامطة ،وســــوف نرى أن
قـــرامطة اليوم يفعلون مافعله قرامطة األمس ...

القــــرامطة فـــي التاريخ
الحركات الباطنية  :سبق أن قلنا أنها حركات سياسية بمنشئها،هدفها القضاء على اإلسالم ،تحركها
بقايا الجماعات الدينية المتعصبة التي قضى اإلسالم على [زعاماتها الطاغوتية] كاليهود والنصارى
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والمجوس ،وإذا كان المجوس هم محـورها فإن اليهـود هم المخططــون لها وكان النصارى مؤيدين لها
( شاكر. )31/ 6 ،
ولما كثر أحفاد صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،وجد الباطنيون أن انتماءهم لسيدنا علي رضي
هللا عنه يحقق أهدافهم لمكانته عند المسلمين ،فانتحلوا نسبا ً لعلي من طريق الحسين رضي هللا عنهما،
والتحق بهم الجهلة من أنصار آل البيت ،وهم اليعرفون ماذا يراد بهم ..ويجب أن ال ننسى أن علي زين
العابدين أمه بنت ملك الفرس يزدجرد  ( .شاكر ،ص . ) 32
كان زعماء الحركات الباطنية يظهرون الزهد في الدنيا واالنقطاع إلى اآلخرة في بداية أمرهم كي يقبل
الناس عليهم ،حتى إذا وثقوا بهم نقلوهم من مرحلة إلى مرحلة حتى يحلون لهم ماحرم هللا ،ووجدوا في
شيوعية المال والنساء وسيلة كي يلتف حولهم الناس،وهكذا فعل القرامطة ( شاكر ،بتصرف ،ص. )33
وفي الوقت الذي كانت حركة الزنج تحتضر ظهرت دعوة اإلسماعيلية ودعوة القرامطة ،وكلها تطلق
العنان للشهوات وتصطاد الشباب في سن المراهقة  .وأشيع في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري
أن أسرة محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قد انتقلت إلى
السلمية في بالد الشام ( شرق حماة ) وفي نفس الوقت انتقلت إلى السلمية أسرة ميمون القداح بن ديصان
( يهودي ادعى اإلسالم ) وانتسب إلى الدعوة اإلسماعيلية .
وكان من الدعاة إلى اإلسماعيلية في جنوبي العراق ( مهرويه ) الذي يخفي عقيدته المجوسية وأصله
فارسي ،ومثله ( حسين األهوازي ) الذي التقى بحمدان بن األشعث ( قرمط ) ،وصار حمدان من
دعاتهم ،ولما مات حسين األهوازي خلفه على الدعوة ( حمدان قرمط ) ،وكان من أشهر دعاته ابن عمه
( عبدان ) و( زكرويه بن مهرويه ) .
كان القرامطة دعاة لإلسماعيلية ،ثم انشقوا عنهم ،عندما كشفوا أن الدعوة في السلمية لم تعد لمحمد بن
إسماعيل وإنما ألوالد عبد هللا بن ميمون القداح( ،)iحيث أنكر أبناء القداح اإلمام المنتظر وعدوه خرافة،
لما ظنوا أن القرامطة التزموا بخطهم تماماًًً  ( ...شاكر،بتصرف ،ص . )82 -77
استطاع ( زكرويه بن مهرويه ) التخلص من (عبدان ) ،ابن عم حمدان ،ومفكر القرامطة ،واستطاع
كذلك التخلص من حمدان نفسه ،ثم اختبأ وأرسل أوالده دعاة ،ومنهم ولده يحيى ،والحسين ،وكالهما
ادعيا أنهما من نسب إسماعيل بن جعفر الصادق ،وسار الحسين إلى السلمية بعد خروج عبيد هللا بن
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ميمون القداح ،ودخل الحسين السلمية بعد أن أعطى أهلها األمان ،ثم نكل بهم ،وقتل الهاشميين داللة
على الحقد على آل البيت رغم ادعائه االنتساب إلى آل البيت ،وقتل من استطاع من آل محمد بن
إسماعيل ،كما قتل آل عبيد هللا القداحي ،ثم سار على رأس قرامطته إلى حماة ،والمعرة ،وبعلبك ،وعمل
القتل في أهل كل بلد وصل إليها ...وانتهى به الحال إلى أن أسره الخليفة ( المكتفي ) وصلب في بغداد
( )291هـ  .كما قتل أخوه يحيى كذلك  .....وعندئذ خرج أبوهما ( زكرويه ) من مخبئه ،وسار بجيشه
نحو بالد الشام ،واعترض قوافل الحجيج ،حتى قـُتل ()301هـ ( شاكر ،ص  97 -95بتصرف).
أبو سعيد الجنابي :
وفي عام ()281هـ ظهــر في البحريــن ( أبو ســعيد الجنـابــي ) واســمه ( الحسن بن بهرام ) ،صحب
( عبدان ) أو (حمدان ) وتأثر به ،وتشرب دعوته ،فالتف حوله بقية القرامطة ،ومن ساءت حالته
المعيشية ،والشباب الذين أغراهم بالنساء التي جعلها مباحة لهم ،وظهرت جماعته في القطيف ،وعاثوا
في األرض الفساد ،فقتلوا وسلبوا في بالد هجر ،ثم ساروا إلى القطيف فقتلوا الكثير من أهلها ،ثم
توجهوا إلى البصرة ،فأرسل الخليفة العباسي جيشا ً قوامه عشرة آالف مقاتل ،إال أن الجنابي انتصر
عليهم ،وأسر الجيش العباسـي كله ،ثم قتل الجنابـي الجيـش كله( ،عشرة آالف ) ماعـدا قـائـد الجيـــش
( الغنوي ) الذي أطلق سراحه ...
استمر أبو سعيد الجنابي يعيث الفساد في المناطق التي يصل إليها ،وخاصة طرق الحجاج حتى عام
( )326هـ ،حيث تمركز في منطقته ،وتشبث بها .
وقد انتهى قرامطة الشام بعد مقتل ( يحيى بن زكرويه عام()290هـ ومقتل أخيه ( حسين ) عام
()291هـ ،وتشتتوا في البالد وتفرقوا ،كما قضي على قرامطة العراق بعد خروج (زكرويه ) ومقتله
عام ( )301هـ ،كما دالت دولة قرامطة اليمن بعد موت علي بن الفضل مسموما ً عام ( )303هـ ،ولكن
زادت شوكة قرامطة البحرين ( أبو سعيد الجنابي ) وهم أخبث القرامطة وأكثرهم فسادا ً ( شاكر ،ص
 . )117وبعد مقتل ( أبي سعيد الجنابي ) على يد خادمه في الحمام ،عام ( )301هـ قام مكانه ابنه سعيد،
ثم ابنه سليمان أبو طاهر.
سليمان أبو طاهر الجنابي  :ماترك رذيلة إال فعلها ،وقد عاث في األرض فسادا ً ،وأرهب الناس،
وارتكب المنكرات ،وهتك المحارم ،واستطاع أن يدخل البصرة عام ()311هـ ،والكوفة عام ( )313هـ،
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وفعل باألهالي األفاعيل ،وسار في وادي الفرات حتى شمال دير الزور حالياًًً  ،واقترب من الموصل،
وبث الرعب ونشر الفساد ،وانتهك األعراض ،ومن الموصل اتجه إلى مكـــة فضجت البوادي
واألعراب من أفعاله ،حتى انقطع الحج ،وقد انتصر على جيش المقتدر عام ()316هـ وفي العام التالي
دخل مكـة المكرمة في موسم الحج وقتل الحجاج ورمى جثثهم في بئر زمزم ،واقتلع الحجر األسود
وحمله معه إلى هجـر حيث بقي حتى عام ( )339هـ .
قال أبو بكر محمد بن علي بن القاسم الذهبي في تاريخه  :أن أبا طاهر سليمان حسن القرمطي صاحب
البحرين دخل مكة في سبعمائة رجل ،فقتلوا في المسجد الحرام نحو ألف وسبعمائة من الرجال والنساء
وهم يتعلقون بأستار الكعبة .وردم منهم ببئر زمزم ،وصعد على باب الكعبة ،واستقبل الناس وهو يقول:
أنا باهلل وباهلل أنا  ...يخلق الخلق وأفنيهم أنا
وقتل في سكة مكة وشعابها زهاء ثالثين ألفاً ،وسبى من النساء والصبيان مثل ذلك .وأقام بمكة ستة أيام،
وأوقع بهم في سابع ذي الحجة .ولم يقف أحد تلك السنة وقفةً ،فرماه هللا في جسده وطال عذابه حتى
تقطعت أوصاله.
قال محمود األصبهاني :دخل رجل من القرامطة وهو سكران فصفر لفرسه ،فبال عند البيت وقتل
جماعة  .ثم ضرب الحجر األسود بدبوس فكسره ثم قلعه .وأقام القرمطي بمكة أحد عشر يو ًماً ،ثم رحلوا
وبقي الحجر األسود عندهم نحو عشرين سنة ...
ثم اتجه بعد مكة إلى الكوفة فانقطعت قلوب أهل بغداد عام ()319هـ إذ أشيع أنه سائر إليهم  (...شاكر
ص  . )118استمر ( أبو طاهر الجنابي ) يعيث الفساد ،ويقطع طرق الحجاج ،حتى عام ()326هـ،
حيث اختلف القرامطة بينهم ،إال أن أبا طاهر احتفظ بمركزه ،وتخلص من خصومه ،وهذا جعله يتمسك
في منطقته ،ويترك الفساد في األرض ،ويترك قطع طريق الحج ،لذا تمكن حجاج بغداد من الحج عام
()317هـ .
مات أبو طاهر بن أبي سعيد الجنابي عام ( )332هـ ،فخلفه إخوته الثالثة سعيد أبو القاسم  ،وأحمدأبو
العباس ،ويوسف أبو يعقوب ،وتفرقت كلمتهم ،فأعيد الحجر األسود إلى الكعبة عام ( )339هـ ...بعد أن
بقي عندهم في هجر ( )22سنة ،بعد أن طلب الفاطميون منهم ذلك ،ألن الناس تحدثوا بذلك كثيرا ً،
فخاف الفاطميون أن ينقلب هذا الحديث بين الناس إلى ثورة عارمة ضد الرافضة في كل مكان .
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سار القرامطة إلى طبريا ليأخذوها من األخشيد ،وطلبوا النجدة من سيف الدولة فأمدهم بالحديد ،وتمكنوا
من دخول دمشق () 357هـ  .وزعيم القرامطة يومذاك ( الحسين بن أحمد بن بهرام ) وقد أمده عز
الدولة البويهي بالسالح من بغداد ،فساروا إلى الرملة وأخذوها ،ثم توجهوا إلى القاهرة ،فهزموا على
أبوابها ،فرجعوا إلى الشام ،فالحقهم العبيديون وأخذوا منهم الشام ( شاكر ،ص . ) 164
وفي الربع األخير من القرن الرابع وحتى منتصف القرن الخامس كسرت شوكة الشيعة ،بعد زوال
دولهم المتعددة ،كالبويهيين والحمدانيين ،والعبيديين والقرامطة ،وبزوال البويهيين ضعف أمر
القرامطة ،ثم قضي عليهم ( )470هـ ،وخرجت جزيرة أوال (البحرين ) عن طاعة القرامطة عام
()458هـ وخضعت للعباسيين ،وبني فيها مسجد خطب فيه للخليفة العباسي ،وهب السكان ضد
القرامطة ،بمساعدة الخليفة العباسي ،ودعمهم من قبل السلطان السلجوقي ( ملكشاه ) عام ()462هـ ،
وهزم القرامطة عام () 467هـ ثم تجمع المسلمون وهزموا القرامطة في معركة الخندق عام ()470هـ
شـمال اإلحســـاء ،وقضوا عليهم ،وبــزوال القـرامطة من منطقـة هجـر زال حكـم عمـالهم في اليمـامــة
( األخيضريون ) ثم قضى صالح الدين األيوبي على العبيديين (  )567هـ  ( .شاكر ،ص )218
مر
بقيت آثار القرامطة تغيّر جلودها واسمها من آن آلخر حسب الظروف التي تحيط بهم ،وكانوا على ّ
العصور يحملون الحقد في صدورهم لأل ّمة اإلسالمية ،فما أن تأتيهم الفرصة للكيد للمسلمين حتى
تراهم يسرعون في اقتناصها والعمل بها سواء كانت خيانة أو مساعدة لغاز محتل ،كما حصل
بمساعدتهم للتتار في العراق وبالد الشام ،وكذلك وقوفهم بجأنب الصلىبيين في حمالتهم المشهورة
ضدّ المسلمين في مصر والشام.
 عاشت حركة القرامطة في شرق شبه الجزيرة العربية (حالياً :اإلمارات العربية المتحدة وقطر
والكويت والبحرين ،وشرق المملكة العربية السعودية أي الدمام الخبر الظهران الجبيل األحساء
والقطيف) .أشهر ما عرف عنهم قيامهم بثورة ضد الخالفة العباسية في السنوات األخيرة من
القرن التاسع الميالدي ،األمر الذي أدى إلى الكثير من االضطرابات ،منها سرقة الحجر األسود
من مكة المكرمة.
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وتحول إقليم البحرين إلى مركز للقرامطة ومعقالً لنشاطهم ،وخرجت منه حمالتهم الحربية لنشر
أفكارهم .وانتشروا في األحسـاء وحتى اليمن .ثم ساروا إلى بعلبك والسلمية ( شرق حماة ) .ثم في
عمان.
دمشق في عام  873م ،ثم توجهوا إلى مصر ثم المغرب و ُ
ولم ينجح المعتضد في القضاء على هذه الحركة؛ ألنه لم يُقدّر خطورتها حق قدرها ،وصرف جهده
إلى قمع ثورات كانت تبدو لديه أكثر خطورة منها.

نظرة أهل السنة والجماعة للقرامطة
القرامطة هي حركة باطنية هدامة ،تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن األشع

ويلقب بقرمط لقصر

قامته وساقيه وهو من عربستان في األحواز ثم رحل إلى الكوفة ،وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم
السري العسكري ،وكان ظاهرها التشيع آلل البيت وحقيقتها اإللحاد واإلباحية وهدم األخالق والقضاء
على الدولة اإلسالمية .و محاربة اإلسالم بكل الوسائل وذلك بارتكاب الكبائر وهتك األعراض وسفك
الدماء والسطو على األموال وتحليل المحرمات بين أتباعهم حتى يجمعوا عليهم أصحاب الشهوات
والمراهقين وأسافل الناس.

 -2الصفويـــون
الصفويون ) )1ساللة من سالالت ملوك فارس بعد الفتح اإلسالمي أسس دولتهم في أذربيجان إسماعيل
الصفوي( )2عام 1500م ثم بسط نفوذه على شروان والعراق وفارس واتخذ من تبريز عاصمة لدولته.

1

 -ينتسب الصفويون إلى صفي الدين األردبيلي ( ت  . )729أنظر محمود شاكر التاريخ اإلسالمي ،العهد العثماني ،ص 385

 -2ولد إسماعيل الصفوي في ( 25من رجب 892هـ= 25من يوليو 1487م) ،وعاش بعد وفاة أبيه في كنف "كاركيا ميرزا" حاكم
"الهيجان" الذي كان محبا للصفويين .ظل إسماعيل الصفوي  5سنوات تحت سمع هذا الحاكم وبصره ،حتى شبّ قويا محبا للفروسية
والقتال ،قادرا على القيادة واإلدارة .وفي أثناء هذه الفترة كانت الدولة تعيش فترة صراعات بين أفراد أسرة آق قويونلو التي كانت
تحكم فارس آنذاك ،وهو ما استغله أنصار الصفويين ،وأ ّمروا عليهم إسماعيل الصفوي ،وكان صغيرا لم يتجاوز الرابعة عشرة من
عمره ،لكنه كان مهيأ للقيادة والزعامة بفضل الرعاية التي أحاطه بها حاكم الهيجان.
تمكن إسماعيل الصفوي وأنصاره من خوض عدة معارك ضد حكام بعض المناطق في إيران والتغلب عليهم ،وتساقطت في يده
كثير من المدن اإليرانية ،وتوج جهوده باالستيالء على مدينة "تبريز" عاصمة آق قويونلو ،ودخلها دخول الفاتحين ،ثم أعلنها عاصمة
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أعلن إسماعيل الصفوي أنه سليل اإلمام السابع (مع أن أصله فارسي وليس بعربي ) كما أعلن بأن
الشيعية دين الدولة وحارب إسماعيل أهل السنة والجماعة الذين كانوا األكثرية في البالد التي سيطر
عليها ففي تبريز وحدها كانت نسبتهم ال تقل عن .%65
وبلغت الدولة الفارسية أوجها في عصر الشاه عباس الصفوي (1629-1588م) الذي استعان باإلنجليز
وأقام لهم مراكز وأوكارا ً في إيران فكان من كبار مستشاريه  :السير أنطوني والسير روبرت شيرلي
واستطاع الشاه عباس أن يحقق انتصارات على الدولة العثمانية عندما استغل حربها مع النمسا من جهة
ودعم اإلنجليز له من جهة ثانية ،واستفاد من الضعف والفتن الداخلية في الدولة العثمانية من جهة ثالثة
...ومن أكبر جرائم الصفويين إشغال العثمانيين عن فتوحاتهم في أوربا ،كما يقول أحد المفكرين
األوربيين  :لوال الصفويون لكنت اآلن أقرأ القرآن مثل الجزائريين وسائر المغاربة ...
ويشهد على شاه عباس األول شاهد من أهله فيقول :وإثر ظهور البرتغالين في المنطقة بدأت إيران
عالقات تجارية مع إنجلترا وفرنسا وهولندا ومهدت هذه العالقات إلى اتصاالت على مستوى دبلوماسي
وثقافي وديني عند اعتالء شاه عباس األول عرش فارس عام 1587م وسجلت تغيرات أساسية في
البالد وفي عالقاتها مع الغرب ،وكان من نتائج التحول السياسي الذي أحدثه شاه عباس أن غص بالطه
بالمبشرين والقساوسة فضالً عن التجار والدبلوماسين والصناع والجنود المرتزقة فبنى الغربيون
الكنائس في إيران .

تحويل الحج إلى مشهد
وعمل الصفويون على تحويل الحجاج اإليرانيين من مكة إلى مشهد( )1وقد حج الشاه عباس الصفوي
سيرا ً على األقدام من أصفهان إلى مشهد؛ زيادة في تقديسه لضريح اإلمام علي الرضا كما يزعمون ،
وليكون في عمله هذا قدوة لإليرانيين ومنذ ذلك العهد أصبحت مشهد مدينة مقدسة عند الشيعة...
وعاشت الدولة الصفوية منذ عام 1500م حتى 1722م حيث قضى عليها العثمانيون واألفغان ،وإلى
لدولته .وبدخول إسماعيل مدينة تبريز تم تتويجه ملكا على إيران ،ولقبه أعوانه بأبي المظفر شاه إسماعيل الهادي الوالي ،وذلك في
سنة (907هـ = 1502م) وأصدروا العملة باسمه.
 - 1تقع مدينة مشهد في أقاصي إقليم خراسان بالقرب من مدينة طوس القديمة ،وتقع في وادي كشف رود على الضفة الجنوبية من النهر.وتقع على ارتفاع  985م فوق سطح البحر ،يحدها من الشمال والشمال الشرقي تركمنستان ،ومن الشرق أفغانستان ومدينة هراة ،ومن
الغرب مدينة شاهرود ،ومن الجنوب مدينة بيرجند .ويبلغ عدد سكانها حوالي  4,000,000أربعة ماليين نسمة.
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الوقت الحاضر لم ينس الفرس هذا وقد دعموا أمريكا ضد طالبان وحربهم تلك ماهي إال مقدمات
لمؤامرات قادمة ضد المسلمين ...
فالصفويون( ) 1في شخص شاه عباس األول أقاموا دولة فارسية باطنية وحاربوا المسلمين السنة في
إيران ،وتعاونوا مع أعداء اإلسالم كاإلنجليز والبرتغال وشجعوا ألول مرة بناء الكنائس وأطلقوا العنان
للمبشرين والقساوسة ليفسدوا في بالد المسلمين وليرفعوا رايات الشرك واإللحاد ...

الصفويون شغلوا العثمانيين عن فتح أوربا

:

مافتئ المسلمون ينشرون اإلسالم ،منذ عهد النبوة ،وخالل عهد الخلفاء الراشدين ،حيث وقعت معركة
القادسية التي أنهت اإلمبراطورية الفارسية الساسانية ،ومعركة اليرموك التي هزم فيها الروم ودحرت
اإلمبراطورية الرومانية ،واستمرت الفتوحات ( نشر اإلسالم ) في عهد األمويين ،والعباسيين،
والعثمانيين ،ونقل العثمانيون اإلسالم إلى أوربا ،وهاهي ألبانيا ،وكوسوفو ،والبوسنة والهرسك ،وغيرها

من البلدان التي فتحها العثمانيون وأدخلوا فيها اإلسالم ...وكان المؤمل أن يفتح العثمانيون أوربا
كلها لوال أن الشاه إسماعيل الصفوي الذي أقام دولته في إيران ثم تمدد إلى العراق
وجنوب تركيا ،أجبر العثمانيين على التخلي عن نشر اإلسالم في أوربا ،والعودة للدفاع
عن بلدهم ضد الشاه إسماعيل الصفوي ،وتمت المواجهة في ( جالديران ) حيث هزم جيش
الصفوي ،وقتل معظم قادته ،وفر الشاه إسماعيل ،ليبقى سنتين يعاقر الخمرة ،ثم يموت كمدا ً وألما ً من
أثر هزيمته في جالديران .

الصفويون يحتلون العراق

:

عرض العراق في عهد الصفويين لهجمات دموية كان هدفها نشر التشيع .ويشير الباحث بشير نافع إلى
ت ّ
أن الشيعة لم يكونوا أكثرية في القرن الخامس الهجري في أي من المدن اإلســـالمية ســوى الكوفة
والري (قرب طهران اليوم) (.)2

 - 2العراق .سياقات الوحدة واالنقسام ،تأليف :بشير موسي نافع ،دار الشروق ،القاهرة.2006 ،

13

وكان إسماعيل الصفوي قد تو ّجه بجيش كثيف إلى بغداد ،ودخلها سنة 914هـ1508/م وفتك بأهلها
وخرب مساجدها وجعلها اصطبالت لخيله .وهدم ما كان فيها من قبور أئمة السنة ،وذبح
وأهان علماءها
ّ
جماعة من علمائهم .فسرت شائعة في البالد التركية أن مذبحة عظيمة أصابت المسلمين السنة في بغداد
نهرا ً من األنهر وأسماه نهر الشاه ،وشيد
على يد الصفويين ،ثم زار العتبات المقدسة في الفرات وأصلح ً
بناية ضخمة على قبر موسى الكاظم ( ،)1وقد هزمه السلطان سليم األول في معركة جالديران عام
920هـ1514/م ودخل عاصمته تبريز ولكنه لم يدخل بغداد بسبب تمرد العسكر وعاد إلى الشام .فبقيت
بغداد بيد الصفويين حتى عام 940هـ1534/م .وفي عام 935هـ1529/م استغل الشاه الصفوي
طهماسب حصار السلطان سليمان القانوني لفيينا فاسترد تبريز من العثمانيين مما حدا بأن أوقف
ســــليمان القانوني زحفــه في أوروبا ،وعاد بقسم من الجيـــش لمحاربــة الصفـــويين وتأديبهم.
فدخل تبريز أوالً ثم بغداد بعد ذلك عام 940هـ1534/م

)(3

()2

وقد زار سليمان القانوني كالً من ضريح

عبد القادر الكيالني وقبة موسى الكاظم ومحمد الجواد .وأمر بإكمال بناء إسماعيل الصفوي على قبر
موسى الكاظم ،ثم أوقف مقاطعات مغلة للمقاصد الدينية ،الشيعية والسنية على السواء .وأعاد بناء
ضريح أبي حنيفة النعمان وإرجاع الجثة التي كانت مخفية ،وأعاد بناء قبة فخمة للضريح ،وقد كان
()3

الصفويون قد هدموا القبة والضريح ودنسوا مكان الرفات

بقيت األوضاع بالعراق هادئة تحت حكم العثمانيين حتى عام 1033هـ1623 /م عندما انتهز الشاه
عباس الصفوي تغلغل العثمانيين في أوروبا وحروبهم مع النمسا والمجر ،فعاد إلى مهاجمة بغداد،
ودخلها بنفس العام

(.)4

يقول الباحث العراقي د .على الوردي متحدثا ً عن حكم الصفويين إليران والعراق" :يكفي أن نذكر هنا
أن هذا الرجل (الشاه إسماعيل الصفوي) عمد إلى فرض التشيع على اإليرانيين بالقوة ،وجعل شعاره

 - 1أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث .ستيفن هيمسلي لونكيرك ،المفتش اإلداري في الحكومة العراقية سابقا .ونقله إلى العربية
جعفر الخياط .دار الرافدين .الطبعة الخامسة.
 - 2تاريخ الدولة العثمانية ،محمد فريد بك ،ص90

 - 3ـ أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث .المرجع تفسه .
 - 4تاريخ الدولة العثمانية ،محمد فريد بك ،ص 120

14

سب الخلفاء الثالثة .وكان شديد الحماس في ذلك ،سفاكــــ ًا ال يتردد أن يأمـر بذبح كل من يخالف أمره
أو ال يجاريه .قيـل أن عــدد قتاله نـاف على ألـف ألـف نفـس"

()1

أما بالنسبة لرأي الحوزة العلمية في النجف وهي بمثابة أعلى سلطة دينية شيعية حيث يتواجد العديد من
مراجع الشيعة الدينيين الكبار فقد كان بشكل عام موقفا ً حذرا ً وسلبيا ً من الدولة الصفوية ثم القاجارية
باعتبارها دولة زمنية ال دينية كما ابتعد كبار رجال الدين ومراجع التقليد الشيعة في النجف عن السياسة
ورجال الحكم ،حيث كانوا يتبعون المفهوم العبادي لمبدأ والية الفقيه

()2

العراق في العهد العثماني
أدى انهيار الدولة الصفوية في إيران سنة  ،1722وما صاحبه من فقدان لألمن وحروب األمراء ،إلى
هجرة أعداد متزايدة من العلماء الشيعة إلى النجف وكربالء.
وقد ذكر العالم محمد كامل الرافعي في رسالة أرسلها سنة  1326هـ من بغداد إلى صديقه الشيخ محمد
رشيد رضا صاحب مجلة المنار ،ونشرتها المنار ،ما شاهده من قيام علماء الشيعة بدعوة العرب إلى
التشيع( ،)3كما عدد العالم البغدادي إبراهيم فصيح الحيدري (توفي  1882م) عشائر العراق وذكر تاريخ
دخول كل منها في المذهب الشــيعي في كتابه عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد فقال:
"وأما العشـــائر العظام في العـــراق الذين ترفضوا( تشـــيعوا) من قريب فكثيرون .منهم ربيعة
ترفضوا( تشيعوا ) منذ سبعين سنة .وتميم وهي عشيرة عظيمة ترفضوا في نواحي العراق منذ ستين
سنة ،".ويقول "والخزاعل ترفضوا منذ أكثر من مئة وخمسين سنة ،وهي عشيرة عظيمة من بني
فحرفت وسميت خزاعل .وعشيرة زبيد وهي كثيرة القبائل وقد ترفضت منذ ستين سنة بتردد
خزاعة ّ
الرافضة إليهم وعدم العلماء عندهم .ومن العشائر المترفضة بنو عمير وهم بطن من تميم والخزرج وهم
بطن من بني مزيقيا من األزد ،وشمر طوقة وهي كثيرة ،والدوار والدفافعة .ومن المترفضة عشائر
العمارة آل محمد وهي لكثرتها ال تحصى وترفضوا من قريب .وعشيرة بني الم وهي كثيرة العدد.
وعشائر الديوانية وهم خمس عشائر :آل أقرع ،وآل بدير ،وعفج ،والجبور ،وجليحة .ومن عشائر

 - 1لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ،على الوردي (. )43/1
 - 2الشيعة الحاكمة ،محمد جواد مغنية ،ص  9و 27

 - 3أصول مذهب الشيعة ،د ناصر الغفاري. )1450/3( ،
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العراق العظيمة المترفضة منذ مئة سنة فأقل :عشيرة كعب وهي عشيرة عظيمة ذات بطون كثيرة"
)(1ومع ذلك بقيت العديد من عشائر العراق سنية.
وعن تأثر العراق بإيران يقول الوردي" :بعد أن تحولت إيران إلى التشيع ،أخذت تؤثر في المجتمع
العراقي تأثيرا ً غير قليل .فقد بدأ التقارب بين اإليرانيين وشيعة العراق ينمو بمرور األيام .وصارت
قوافل اإليرانيين تتوارد تباعا ً إلى العراق من أجل زيارة العتبات المقدسة (عند الشيعة) أو طلب العلم أو
دفن الموتى وغير ذلك"

()2

.

يقول فرهاد إبراهيم أستاذ العلوم السياسية بجامعة برلين في كتابه "الطائفية والسياسة في العالم العربي"
موضحـ ًا ً أثر تشيع هذه القبائل في جعل الشيعة أكثرية في العراق ،فيقول (ص" :)44المذهب الشيعي لم
ينتشر بصورة كبيرة في العراق إال تحت حكم المماليك ( ،) 1831-1743ويقول في (ص" :)45أثَّرت
الدعاية الشيعية وذكر الظلم الذي تعرضوا له ومقتل الحسين في كسب القبائل ونشر التشيع" .ويضيف
في (ص )48أن جماعات السكان من الشيعة من منطقة بالد ما بين النهرين كانوا يشكلون منذ هجرة
القبائل العربية من شبه الجزيرة أعدادًا قليلة ،وذلك في الفترة منذ القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع
عشر ،ولم يشكل الشيعة األغلبية في مجموع السكان إال بعد الهجرة وتحول هذه القبائل إلى المذهب
الشيعي .ويقول المؤلف (ص" :)64-63إضافة إلى القبائل التي نزحت إلى العراق وتشيعت ،فإن هناك
الفرس ،والفرس المستعربين ،والهنود يشكلون نسبة غير ضئيلة من مجموع السكان الشيعة خاصة في
المراكز الحضرية .وكانت هجرة رجال الدين الشيعة وعدد آخر من جماعات السكان إلى العتبات
المقدسة قد جاء نتيجة النهيار الدولة الصفوية .وظلت هذه الهجرات تتوالى حتى نشأة الدولة الحديثة في
العراق" .وكان انتشار التشيع في جنوب العراق قد تم تحت سمع الدولة العثمانية وبصرها ،وبموافقة
رجالها في معظم األحيان. )2(.
إذ أنه منذ أن وصل العثمانيون للعراق ،قام سليمان القانوني بإتمام بناء الحضرة الكاظمية ،وزار
المقامات السنية والشيعية ،وأمر بحفر نهر الحسينية إليصال المياه إلى مدينة كربالء .وتحت الدولة
العثمانية انفصل القضاء الشيعي في العراق مديرا ً شئونه بقدر كبير من االستقالل .أضف لذلك ظهور
الحركة السلفية الوهابية في منطقة نجد ،واستعدائها للدولة العثمانية لذلك فضل العثمانيون تشييع جنوب
 1عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد ،إبراهيم الحيدري،ص 114-112
 - 2لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث،د  .على الوردي ()12/1
 -2اسحاق نقاش ،ص 454

16

العراق لتشكيل سد فكري مانعــ ًا ً انتشار األفكار التي تبناها محمد بن عبد الوهاب وأتباعه في مناطق
جنوب العراق بسبب االتصال العشائري بين جنوب العراق ومنطقة نجد ،بينما عمد علماء الشيعة في
الحوزة العلمية في النجف إلى نشر التشيع بين قبائل جنوب العراق من أجل إقامة سد بشري ضد
هجمات أتباع محمد بن عبد الوهاب على المنطقة ( .اسحاق نقاش ص  )446ويذهب إسحاق نقاش
(ص  )449إلى أن تشيع القبائل العراقية التي كانت تشكل  %50من سكان جنوب العراق عام 1867م
لم يكن مخططا ً له من قبل الدولة العثمانية وإنما كانت نتيجة غير مقصودة لسياسة توطين القبائل التي
اتخذها العثمانيون أنذاك.

طموح الفرس في العالم العربي  :قومي ،تاريخي ،إمبراطوري ..
أكبر من الطائفية والطوائف !
• إيران دولة قومية فارسية بامتياز ،بصرف النظر عن المذهبية والمذاهب ،والطائفية
ّ
يوظفونها لخدمة أهدافهم
والطوائف  .والمذهب الشيعي لدى الفرس ،عبارة عن وسيلة،
سعونه كما يريدون ،ويضيقونه
التوسعية اإلمبراطورية .وهو عندهم بمثابة ثوب ،يو ّ
بالطريقة التي تعجبهم ،وفي الوقت الذي يناسبهم  .ويمزجون فيه خالئط شتّى ،من العقائد
واألفكار ،والطقوس والمواقف ،واألحداث التاريخية  ..تحيّر ألباب َمن ال يعرفون
مطامح الفرس ،القديمة المتجدّدة ،في إعادة أمجاد إمبراطورية بني ساسان اآلفلة ! واألدلة على ذلك
كثيرة جدا ً ،من أه ّمها :
المس بطهارة
ويشوهون سمعة بيت النبي ،من خالل
ي،
ّ
ّ
 يدّعون االنتساب إلى مذهب آل بيت النب ّنسائه أ ّمهات المؤمنين!..
ومن أبناء شيرين ابنة كسرى تحديدا ً،
 يجعلون األئمة االثني عشر ،من نسل الحسين حصرا ًِ ،متجاوزين الحسن ونسله ،مع أنه األخ األكبر الشقيق للحسين ،وابن فاطمة الزهراء أيضـ ًا ً !..
ّ
يمت إليهم بسبب  .وقد انطلقت
آل البيت النبوي كلهم عرب ،والفرس يحقدون على العرب وكل ماالحركات الشعوبية ،الطاعنة بالعرب ،المحقّرة لشأنهم ،أول ما انطلقت ،بين الفرس ،منذ القرن الهجري
األول ،واشتدّ عودها في القرن الثاني ،في عهد بني العباس !
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 لقد خَذل الفرس أئمة آل البيت ،في مواقف كثيرة ،وأبرزها ادّعاؤهم بأنهم ناصروا الثورة ضدّ بنيأميّة ،إلعادة الخالفة إلى آل البيت ،ث ّم سلموا الخالفة لبني العباس ،وكان أبو مسلم الخراساني أبرز
قادتهم في تلك الثورة !..
ساق الناس
 ينسبون إلى أئ ّمة آل البيت ،أقواالً يتحرج المسلم الذي خالط قلبه اإليمانِ ،من نِسبتها إلى ف ّوجهلتهم ! -
 يرفعون األئ ّمة إلى مراتب ،فوق مراتب األنبياء والرسل والمالئكة ،ويخلعون عليهم بعض صفاتاأللوهية ،م ّما دأب الفرس القدماء على اعتقاده في ملوكهم ! أي أنهم يخلطون تعظيمهم آلل بيت النبي،
بعقائد وثنية فارسية ،تأباها عقيدة اإلسالم بشكل قاطع !..
 يكفّرون الصحابة ،إالّ نفرا ً قليالً جدا ً منهم ،وأول َمن يكفّرهم الفرس ،من الصحابة ،صاحبا النبيصلى هللا عليه وسلم  :الصدّيق والفاروق رضي هللا عنهما ،اللذان أسقط هللا على يديهما دولة األكاسرة،
ّ
المدعو أبا لؤلؤة ( فيروز) ،ويقيمون له ضريحاً ،ومزارا ً
ويعظمون المجوسي الذي اغتال الفاروق ،ذاك
ّ
فخما ً في كاشان يتبركون به  ،وبنوا عليه قبة تشبه قبة األقصى !( كانت هذه القبة وسمعت أنهم أزالوها
هذا العام 2013م ) ...
الدولـة الصفويـة الفارسـيـة الحديثـة ،التي يقـودهـا الماللـي ،تضطهـد الشـيعـة في إقـليــم خوزســتان( األحواز ) ،كما تضطهد السنّة ،وذلك لكونهم عرباً! كما تخلّت دولة الماللي ،عن شعب آذربيجان
الشيعي ،لحسابات سياسية ،تدور في إطار مصلحة الجمهورية الفارسية ! كما أن الشيعة الصفويين
يعاملون الشيعة العرب ،كما يعاملون السنّة ،من حيث الحقد عليهم ،واضطهادهم،
الفرس في العراقِ ،
ومحاصرتهم ،وقتل بعضهم ،وتهجير بعضهم اآلخر !..وتوظيف بعض الميليشيات المحسوبة على
الشيعة العرب ،في مشروعها الصفوي ،وذلك بدعم هذه الميليشيات ماليـ ًا وعسكريـ ًا ،وتحريضها
طائفيـ ًا ً ،ضدّ مواطنيها العرب ،مستغلة حقدها وجهلها ،لتمزيق اللحمة العربية  ..وتحريضها وطنيـ ًا ضد ّ
المحتل األمريكي ،ليضربها ،ويقصم ظهرها ،لتخلو الساحة العراقية للميليشيات الشيعية الصفوية،
للهيمنة التامة على البالد ،وجعلها في نهاية المطاف ،والية صفوية إيرانية !
شريها ،إلى أنحاء مختلفة من العالم اإلسالمي ،ليب ّ
 ترسل الحكومة اإليرانية مب ّشروا الناس بالمذهب
الشيعي الصفوي  .و َمن يرون لديه كفاءة وتمي ًّزًً ا يرسلونه إلى قم ،ليتلقى المذهب في حوزتها ،ويتعلم
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أصول الدعوة والتبشير ،لحساب دولة الفرس تحديدً ا ً ! أي أنه يكون جنديــ ًا ً في دولته ،يعمل لمصلحة
دولة أخرى هي دولة فارس  ..م ّما يذ ّكر بأساليب المستعمرين النصارى ،الذين كانوا يرسلون المبشرين
لكسب مؤمنين بالديانـــة النصرانيــــة ،ليكونوا أعـوانــ ًا لالســتعمار ،في الــدولة التي يســـتعمرها..
 كل ما تقدّم ،وهو غيض من فيض ،يد ّل بشكل واضح ،على أن إيران دولة قومية ،ذات طموحإمبراطوري توسعي ،وهي توظف في سبيل هذا الهدف ،كل ما يمكن توظيفه  .وأه ّم عنصر توظفه هو
المذهب الجعفري ! فطموحها فوق المذهبية والمذاهب ،وأكبر من الطائفية والطوائف ،والعالم اإلسالمي
كله ،ساحة لهذا الطموح اإلمبراطوري ،وميدان لعمل المبشرين الفرس ،ولعمالء فارس في العالم
خاص !..
اإلسالمي كله ،وفي المنطقة العربية بشكل
ّ
ي حديث عن الصراع الطائفي في العراق ،بين سنة العراق وشيعته،
 بناء على ما ذكر أنفا ً ،يبدو أ ّحديثــ ًا ً ساذجــ ًا ً مسطحــ ًا ً ! فالعراقيون عاشوا مئات السنين متجاورين متعايشين في العراق ،تض ّمهم
القبيلة الواحدة واألسرة الواحدة ،والمدرسة الواحدة والجامعة الواحدة ،والحزب الواحد ودائرة العمل
ي منهم بالحرج أو النفور ،أو الحاجز النفسي بينه وبين قريبه أو شريكه من
الواحدة  ..دون أن يشعر أ ّ
المذهب اآلخر! وحين جلَب الصفويون المحت ّل األمريكي إلى العراق ،بعدما زينوا له غزوه واحتالله ..
و َجد الفريقان المتحالفان ،الصفوي واألمريكي ،أن مصلحتهما معا ً تقتضي تقسيم شعب العراق إلى سنة
وشيعة وإلى عرب وكرد وتركمان كما قسمت أقاليم العراق إلى شمال وجنوب ووسط ،ولكل منها وضع
خاص ،واعتبار خاص ،لدى المحت ّل األمريكي وشريكه الصفوي  ..وبدأ اشتعال المعارك بين أبناء البلد
ّ
الواحد ،وكأنه قدر رباني ال يمكن دفعه أو تحاشيه ،وبدأت الميليشيات ،و ِفرق الموت الطائفية الصفوية،
وتجر الجنود األمريكان جرا ً ،إلى قتل
تعيث فسادا ً في طول البالد وعرضها ،وتقتل الناس على الهوية،
ّ
أكبر عدد من أبناء السنّة ،بتهمة جاهزة يلصقونها بالمدن واألحياء القرى ،واألسر واألشخاص ،وهي
تهمة اإلرهاب!
الصفوية حركة سياسية وليست دينا ً أو مذهبا ً
الصهيونية حركة سياسية تريد أن تجمع اليهود في فلسطين وتطرد سكانها العرب ،وتستعمر منطقة
الشرق األوسط كلها ،وتسخرها لمصالحها  ...هذا طرح سياسي وليس طرحا ً طائفيا ً !!!؟
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وكلنا يعرف أنه ليس كل يهودي صهيوني ،بل أن من اليهود أعداء للصهيونية ...ونتفق على أن
الصهيونية مشروع سياسي استغلت اليهودية (المحرفة) كدين والدين بريء منها ،الصهيونية مشروع
استعماري ضد العرب والمسلمين ...
واألمر نفسه للصفوية ،والصفوية حركة باطنية مجوسية بدأت من العام ( )23هـ عندما اغتال أبو لؤلؤة
المجوسي الخليفة عمر بن الخطاب ،ثم بعثت في القرن الثالث للهجرة عندما قتل القرامطة الحجاج حول
الكعبة يوم التروية ،ثم بعثت للمرة الثانية في القرن التاسع الهجري على يد الشاه إسماعيل الصفوي ...
والصفوية حركة سياسية مثل الصهيونية ،تدعو إلى إعادة اإلمبراطورية الفارسية المجوسية (...)1التي
قضى علىها المسلمون في معركة القادسية في العام ( )15هـ .
وليس كل الفرس صفويين ،والشيعة كمذهب بريء من الصفوية ،وليس كل شيعي صفويا ً ،تماما ً
مثل الصهيونية ،أنها مشروع سياسي ،عامة الفرس بريئون من الصفوية ،وعامة الشيعة بريئون من
الصفوية ،والصفوية ليست دينا ً والمذهبا ً ...وإنما حركة سياسية ...
الشعوبية أول مظاهر الصفوية :


الشعوبية

()2

هي حركة ظهرت بوادرها في العصر األموي ،إال أنها ظهرت للعيان في بدايات

العصر العباسي .وهي حركة من يرون أن ال فضل للعرب على غيرهم من العجم .وقد تصل إلى
حد تفضيل العجم على العرب واالنتقاص منهم.

أصل الفكر الشعوبي
جاء في القاموس المحيط «والشعوبي بالضم محتقر أمر العرب وهم الشعوب» .قال عنها القرطبي هي
حركة «تبغض العرب وتفضل العجم» وقال الزمخشري في أساس البالغة« :وهم الذين يصغرون شأن
ويكون الفرس مادة اإلمبراطورية ،ولكنها أخضعت الترك في بالد
 - 1كانت الدولة الساسانية تحكم بالد إيران في القرن السابع الميالدي
ّ
ما وراء النهر ،والعرب في العراق ،وكانت حدودها الغربية غير مستقرة حسب قوتها ،فأحيا نا ً تغلب على أطراف بالد الشام كما حد
سنة 614م عندما اجتاحت بالد الشام واستولت على بيت المقدس ،ثم استولت على مصر سنة 616م .ولم يستسلم هرقل امبراطور الروم
بل أعاد تنظيم بالده وإعداد جيوشه وهزم الفرس في آسيا الصغرى سنة622م ،ثم استعاد منهم سوريا ومصر سنة 625م ،ثم هزمهم
هزيمة ساحقة سنة 627م قرب أطالل نينوى ،مما أدى إلى ثورة العاصمة ضد كسرى الثاني ،وعقد خليفته شيرويه الصلح مع هرقل،
على أن أحوال الدولة الفارسية لم تستقر بعد ذلك ،إذ تكاثرت الثورات واالنقالبات الداخلية ،حتى تعاقب على عرش فارس في تسع
السنوات التالية أربعة عشر حاكماً ،مما ّ
مزق أوصال دولة الفرس ،وجعلها مسرحا ً للفتن الداخلية ،حتى أجهز عليها العرب المسلمون في
حركة الفتح .هذا عن األحدا السياسية والعسكرية التي مرت على بالد فارس.
2
 -ويكيبيديا الموسوعة الحرة .
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العرب وال يرون لهم فضالً على غيرهم» .تعرف الموسوعة البريطانية الشعوبية بأنها كل اتجاه مناوئ
للعروبة (.)anti-arabisim
وأقدم الكتب التي حملت إلينا اسم الشعوبية هو كتاب البيان والتبيين للجاحظ وأن أصل كلمة الشعوبية
مشتقة من كلمة شعب .وجمعها شعوب وهو الجيل من الناس وهو أوسع من كلمة القبيلة.
كان الشعوبيون يسمون حركتهم "حركة التسوية" (التسوية بين حقوقهم وحقوق العرب) .ويرى المفكر
اإلسالمي اإليراني الدكتورعلي شريعتي أن الحركة الشعوبية تحولت تدريجيا ً من حركة تسوية إلى
حركة تفضيل العجم على العرب وعملت عبر ترويج المشاعر القومية وإشاعة اليأس من اإلسالم إلى
ضرب سلطة الخالفة ....
يقول د .علي شــريعتي عن الحركـة الصفويــة متطرقـ ًا ً إلى اســتنادها إلى مبدأ "الشعوبية"« :وبغية
ترسيخ أفكارها وأهدافها في ضمائر الناس وعجنها مع عقائدهم وإيمانهم عمدت الصفوية إلى إضفاء
وجرها إلى داخل بيت النبي إمعانـًا في التضليل ليتمخض عن ذلك
طابع ديني على عناصر حركتها
ّ
المسعى حركة شعوبية شيعية ،مستغلة التشيع لكي تضفي على الشعوبية طابعـ ًا ً روحيـ ًا ً ساخنـ ًا ً ومسحة
قداسة دينية ،ولم يكن ذلك الهدف الذكي متيسرا ً إال عبر تحويل الدين اإلســالمي وشــخصية محمد
(صلى هللا علىه وسلم ) وعلي (رضي هللا عنه) إلى مذهب عنصري وشخصيات فاشية ،تؤمن بأفضلية
التراب والدم اإليراني والفارسي منه على وجه الخصوص»

انتشار الشعوبية ومظاهرها
في بداية األمر انتشرت الشعوبية بين المسلمين الفرس ألنهم أول من دخل اإلسالم من غير العرب ثم
ظهر شعوبيون هنود ثم أتراك ثم مولدي األندلس (اإلسبان المستعربون).
كانت النزعة الشعوبية واسعة وقوية بين الفرس لعدة أسباب منها :أنه في عصر الفتوحات اإلسالمية،
كان الفرس أكثر تحضرا ً من العرب ،وأكثر مدنية ،فنمى لديهم شعور باالستعالء يعمق نزعة التعصب
لديهم بعد أن قام المسلمون ممثلين بالعرب بالسيطرة على بالدهم ،كما أن الفرس قد دخلوا اإلسالم
بأعداد هائلة فتشكلت منهم أكثرية عددية بين الموالي.

21

اتخذت الحركة الشعوبية من اآلداب وسيلة لزرع بذور العنصرية والكراهية في نفوس أبناء أمتها تجاه
العرب خاصة واإلسالم عامة ،وكان الشعر أحد أهم فروع اآلداب المستخدمة في هذا اإلطار ،لكونه
األكثر التصاقا ً في عقول القراء والمستمعين واألسهل حفظا ً في الذاكرة .من أعمدة األدب الشعوبي،
الفردوسي والخيام وأبومسلم الخراساني وأبابكرالخرمي والرودكي ومحمود الغزنوي.
قام محمود الغزنوي في القرن الثالث الهجري بتكليف الشاعر الشعوبي أبو القاسم الفردوسي بكتابة
قصائد شعرية يمجد فيها تاريخ فارس وحضارتها ،وقد تعهد له بأن يعطيه وزن ما يكتبه ذهبا ً وعلى هذا
األساس وضع الفردوسي ملحمته وأسماها

الشاهنامه

(سير الملوك) ووضع جلها في شتم العرب

وتحقيرهم وتمجيد الفرس وملوكهم .ومما يقوله الفردوسي في "الشاهنامة"« :من شرب لبن اإلبل وأكل
الضب؟ بلغ العرب مبلغـ ًا ً أن يطمحوا في تاج الملك؟ فتبـ ًا ً لك أيها الزمان وسحقـ ًا ً».

التصفية واالغتياالت والدسائس
بعض المؤرخين يعتبرون أول أعمال الشعوبية هو اغتيال أبو لؤلؤة الفيروزي للخليفة عمر بن الخطاب
(رضي هللا عنه) انتقامـ ًا ً للدولة الساسانية التي قهرت في عهده .كما تدخلوا في الصراع بين األخوين
األمين والمأمون ،حين استعان بهم المأمون ضد أخيه ،وجعل منهم قادة الجيش .وكان للشعوبية دور في
إنشاء الفرق الباطنية كالقرامطة والنصيرية وغيرهم...
الشعوبية الجديدة
ويقول الدكتور عصمت سيف الدولة( (( : )1إن الشعوبية التي تنشط األن  -والتي تسمونها الجديدة أكثر
خطورة على األمة العربية من الصهيونية  -وال تعجب ألن الشعوبية الجديدة هي االسم العربي
ل{الصهاينة العرب} المنبع الفكري واحد وهو أحقية الشعوب التي كانت تقيم على أرض الوطن العربي
قبل الفتح العربي اإلسالمي؛ في تحرير أرضها واستردادها.وهو ما يتضمن تقييم الفتح العربي
اإلسالمي بأنه كان ومازال عدوانا ً غير مشروع.وهذا هو مذهب الصهاينة أو نظريتهم التي لم يصدقها
 - 1موقع إسالم ديلي ،حوار مع الدكتور عصمت سيف الدولة ( 1433/8/11 ،والعجب كيف تم الحوار بعد ووفاته يرحمه هللا ،ولعل
السائل ينتقي الجواب مما تركه المفكر عصمت سيف الدولة ) ولد في محافظة أسيوط في (1923/8/20م) وحصل على ليسأنس
الحقوق من جامعة القاهرة (1946م) ثم حصل على الدكتوراة في القانون من باريز (1957م) ...وتوفي في القاهرة
(1996/3/31م) وهو رائد الفكر القومي العربي ...ومن أشهر كتبه أسس االشتراكية العربية الذي استفدت منه كثيراً في نقض
نظرية الجدلية المادية ...عندما كنت أدرس الفلسفة وعلم االجتماع السياسي (1973م) .
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أحد؛ فلم تنشط الشعوبية قبل عام.1948أما بعد عام 1948فقد ابتدأ أعداء األمة العربية ووحدتها في
االنتباه إلى أنه من الممكن تجزئة األمة العربية إلى دويالت بناء على دعاوي شعوبية ال يستطيع أحد أن
يتحقق من صحتها.وبقي هذا االنتباه ينشط في حلقات ضيقة وعلى المستوى الفكري عادة ألن الصراع
العربي ضد المشروع الشعوبي الصهيوني لم يكن قد حسم .
في أول سبتمبر {أيلول}سنة1975على وجه التحديد عندما وقع السادات أول اتفاقية ثنائية مع الصهاينة
تضمنت االعتراف بإسرائيل.واالعتراف بإسرائيل يعني أن لليهود حقا ً تاريخيا ً في أرض فلسطين منذ
ماقبل الفتح العربي اإلسالمي.وأن الفتح العربي اإلسالمي لم يكن إال احتالالً طويل المدى للوطن
اليهودي؛وأنهم أصحاب حق في تحريره واسترداده؛وأن أكبر دولة عربية تشهد لهم بهذا الحق فتحرك
الشعوبيون قبل أن يمضي عام على اتفاقية أول سبتمبر{أيلول}1975؛وبدؤوا الحرب الشعوبية في
لبنان؛قبل أن تتحول إلى حرب طائفية ؛ وبدأ تمرد جنوب السودان ضد العرب في الشمال؛وبدأت حركة
عنف ثوري إلحياء دولة البربر في جنوب الجزائر .بل وتمردت مجموعة من القبائل ذات اللهجة النوبية
في شمال شرق السودان.وهكذا غزت الصهيونية العقل العربي؛وأصبح{العرب الصهاينة}.يتبنونها
موقفا ً ضد األمة العربية.كل ما في األمر ،أنهم يسمونها اسما ً عربيا ً هو الشعوبية .الشعوبية الجديدة أشد
خطورة من الصهيونية .
 -3األحواز أول ضحايا الصفوية :
وأول ضحايا الصفوية الشيعة العرب وغير العرب في األهواز ،ألن الصفوية حركة سياسية شعوبية
تكره العرب عامة ،العرب السنة والعرب الشيعة ،وتهدف في حقيقتها إلى دحر اإلسالم السني والشيعي،
لكن الصفوية اتخذت الباطنية سالحا ً لها ،وانطلى هدفها على كثير من المسلمين  ...وتفوقوا في العمل
اإلعالمي والسياسي ،أقصد تفوقوا على العرب والمسلمين ،ونرى في هذه األونة عشرات القنوات
الفضائية ،تنشر فكرهم ومشروعهم ،بعد أن بذل النظام اإليراني أرصدته في سبيل دعم الصفوية
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ونشرها ...واألحواز ( عربستان ) أول ضحايا الصفوية ،مع أن ( )%80من سكانه من الشيعة العرب،
كما سنرى(... )1
عربســــتان هي ( األحواز )
هذا الموضوع دليل عندي على أن الصفوية ضد العرب ،العرب المسلمين السنة ،والعرب المسلمين
الشيعة ،وبالتالي الصفوية حركة شعوبية ضد العروبة أينما كانت ،وتريد إعادة مجد المجوسية الساسانية
 ...وهو دليل أيضا ً على براءة الشيعة من الصفوية ،فاقرؤوا ماذا فعل الصفويون في عربستأن :
تسمى األهواز أو عربستا ن ،وتقع على الساحل الشرقي للخليج العربي ،والشاطئ الشرقي لشط العرب،
بطول ( )850كلم ،وعرض ( )150كلم لتصل مساحتها إلى ( )348ألف كلم مربع. ،ويصل عدد
سكانها إلى ( )12مليون نسمة ...يشكل السنة منهم ( ) % 15والباقي من الشيعة اإلثني عشرية ...
وسكانها من العرب الشيعة .
 تنتج ( ) % 87من النفط اإليراني ،و(  ) % 90من الغاز ،و( ) % 74من الكهرباء كما أن
أراضيها خصبة جداً ،وفيها خمسة أنها رمنها( الكارون ،الكخة ،الجراحي ) ،وتنتج نصف القمح
اإليراني ،و( ) % 90من التمور في إيران ،وفيها الحمضى ات وقصب السكر واألرز .
 عاصمتها مدينة األحواز ،وعبادان ثأني مدينة فيها ،وفيها  :إمارات  :المحمرة ،القواسم،
المنصور ،العبادلة ،آل على ،المرازيق  .وفيها ( )24مدينة ،و( )3000قرية .ومن مدنها :
ميناء كناوة ،أبو شهر ،كنكان ،كنكون ،دير ،لنجة ،بندر عباس .
 احتلتها إيران بالتواطــؤ مع البــريطانيين بتـاريخ 1925/4/20م ( ،الحظوا تواطؤ الصلىبية مع
ي) ضحية مكيدةٍ بريطأني ٍة -فارسية.
الصفوية )،عندما وقع آخر أمرائها (الشيخ خزعل الكعب ّ
 ومنذ ذلك الحين بدأت إيران بمحاربة العروبة وصبغها بالصبغة الفارسية،وقام الفرس الصفويون
سفية ظالمة ،لطمس الهوية العربية لشعب األحواز ،ومما قاموا (ويقومون) به:
بإجراءات تع ّ
ض اللغة الفارسية
أَ -من ُع تدريس اللغة العربية ،ومصادرة كل ما في البالد من كت ٍ
ب عربية وفَر ُ
1

 -تقول السيدة سميرة رجب (كاتبة من البحرين) وتشغل حالياً منصب وزير اإلعالم تقول:

(( في عهد العثمانيين بقيت المحمرة وباقي إمارة عربستأن عصية على الفرس فلم يتمكنوا ،في تلك الظروف الدولية ،من فرض سيادتهم عليها .ولكن مع تطور
المصالح البريطانية في منطقة عربستان ،وتزايد أهمية هذه اإلم ارة في رسم سياسات المنطقة بعد اكتشاف آبارها النفطية الثرية تمكنت إيران من الزحف إلى

المحمرة واحتاللها عام  ،1925بعد إعداد مؤامرة دنيئة مع األنجليز حيث دعوا أمير المحمرة (الشيخ خزعل) ،المعروف على مستوى الخليج برمته ،على العشاء

في إحدى بواخرهم ،فغدروا به وقيدوه وسلموه لإليرانيين الذين قتلوه.
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ب -إقامة المستوطنات(!!!)الفارسية لتغيير التركيبة الديموغرافية العربية ،والسيطرة على
ح امتيازات استثمارها للشركات األجنبية.
ثروات البالد ِب َمن ِ
ج -القيام بحمالت تفريس البالد ،بتغيير األسماء العربية للمعا ِلم والمدن والشوارع إلى
األسماء الفارسية...
د -استخدام أبشع أساليب القمع واالضطهاد بحق السكان العرب ،وذلك بفرض الضرائب
سجن واالعتقال والقتل والمالحقة واإلعدام.
الباهظة ،وبالتشريد وال َّ
ويقول اإلعالمي السعودي عبد العزيز محمد القاسم (: )1
((  ....سأركز في مقالتي على عرب األحواز ،والذين يرفضون تماما ً القول بأنهم إيرانيون ،بل
يصفون بلدهم باألحواز المحتلة – إيران تسميها خوزستان -واألحواز العربية الواقعة على طرف
الهالل الخصيب الممتد من فلسطين مارا ً بلبنان وسوريا والعراق ومنتهيا ً بها ،وتفصلها سلسلة جبال
مر العصور تتمتع بوجود كيان عربي مستقل،
زاجروس عن بالد فارس .كانت من فجر التاريخ وعلى ّ
ابتدا ًء بالدولة العيالمية السامية التي كانت عاصمتها مدينة السوس ،التي يسميها اليوم الفرس
بـ(الشوش) من أكثر من خمسة آالف سنة قبل الميالد ،ومرورا ً بخضوعها للحكم العربي المتمثل
باإلمبراطوريات السومرية والبابلية والدولة العربية اإلسالمية والدولة المشعشعية التي قامت في
1424م وانتها ًء بإمارة (عربستان) التي بسطت سيادتها الكاملة على اإلقليم حتى عام 1925م (.عندما
سلمها البريطانيون إليران ) ...أكرر وانتبه ( سلمها البريطانيون إليران ) ...
وكان النظام القانوني والسياسي في األحواز قبل العام 1925م يمثل ما يسمى في وقتها ب(الدولة) في
لغة القانون الدولي العام على أساس انطباق مفهوم (الشعب) في القانون الدولي على شعب األحواز،
وكان يحكمه أمير عربي اسمه الشيخ خزعل الكعبي الذي حكم اإلقليم منذ العام  1896ولغاية العام
1925م ،بالمناسبة التقاه الملك المؤسس ( عبد العزيز ) يرحمه هللا ،وتوجد صورة تجمعهما.
إقليم األحواز من أغنى المناطق وأخصبها ،وفيه تسعة أنهر عذبة ،منها الكرخا والجراحي وشلور
تمر فيه السفن وحرفته إيران إلى المدن الفارسية كأصفهان
وكارون ،واألخيرة من أكبر األنهار التي ّ
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=5198 -- 1
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وقم ورفسنجان ،ومساحة األحواز 324 :ألف كم مربع ،باإلضافة إلى  30ألف كم مربع للجزر الثماني
عشرة األحوازية الواقعة في الخليج العربي ،فيما عدد السكان  8 :ـ  10مليون نسمة ،وتنتج -بحسب
الزميل عادل السويدي الناطق الرسمي لحركة حزم المعارضة  %92 -من بترول إيران و %90من
الغاز الطبيعي التي تنتجه ،وعليه فهي تؤ ّمن  %92من ميزانية الدولة اإليرانية ،وتعدّ في المقابل
األحواز المنطقة األولى وفقا ً لترتيب الفقر في عموم إيران.
ثمة مجموعات معارضة لالحتالل اإليراني لهذا اإلقليم ،وهي:
 )1حركة النضال العربي لتحرير األحواز.

 )2الجبهة العربية لتحرير األحواز

 )3الجبهة الديموقراطية الشعبية األحوازية .

 )4الحزب الوطني العربستأني

 )5حزب التكاتف األحوازي .

 )6التجمع الوطني األحوازي (عربستان)

 )7المقاومة الشعبية لتحرير عربستان (األحواز)
 )8مجموعة من الشخصيات السياسية والمثقفة األحوازية المستقلة ...
( ويبدو لنا التشرذم من كثرة المنظمات المعارضة الذي سبب ضعف األحواز وطمع الفرس بهم ).
اتفقوا جميعا ً على االن ضواء تحت المرجعية الوطنية األحوازية (منظمة حزم) وعينوا السيد حبيب
جبر رئيس اللجنة التنفيذية في المنظمة الوطنية لتحرير األحواز.
وهم يريدون فقط دعما ً لوجستيا ً سياسيا ً من دول الخليج ،وأن إيقاف المدّ الصفوي ال يت ّم إال عبر
إشغال إيران بمشكلة السنّة فيها ،ولديهم االستعداد الكامل للمطالبة الشعبية وتحريك السنّة في إيران
للمطالبة بحقوقها ،وأن أوان االنتفاضة حان..
على دول الخليج ضرورة االلتفات إلى هذا الجانب المهم ،ومن الضروري الدفع بتنسيق مواقف أولئك
القوميات األربع ،العرب والبلوش واألكراد والترك ،وإيجاد معارضة سنيّة قوية ،تستطيع انتزاع حقها
من براثن أولئك الماللي ،الذين أعطوا اليهود والنصارى والبوذيين حقوقا ً أكبر بكثير من حقوق السنّة
المه ّمشين لألسف الشديد.

26

آن األوان إلصالح الخطأ الذي وقعت فيه دول الخليج بعدم االلتفات لهذه الشريحة المهمة من إخوتنا،
فتلك البالد التي نتحد

عنها هي من أنجبت اإلمام مسلم واإلمام الترمذي وابن سينا وثلة علماء زخر

بهم تاريخنا اإلسالمي.
الغرب لن ينفعنا أبداً ،ولنا في درس العراق عظة ،وقد قدمه بوش االبن بكل غباء هدية للصفوية،
وقال بذلك صراحة األمير سعود الفيصل ،ولكي ال تتوالى البلدان العربية األخرى تحت فتن الصفوية
اإليرانية ،ال بدّ من خطوة مضادة بنقل المعركة داخل إيران وأن غضب الغرب ،فالكاوبوي األمريكي
أثبت أنه برغماتي جشع ال يبح

مرة أخرى -في درس حسني مبارك عظة
إال عن مصلحته ،ولنا – ّ

وعبرة ،فالرجل نفّذ لهم كل ما أرادوا ،وباعوه بثمن بخس في يوم أسود ،كما فعلوا مع الشاه يوما ً ما..

ليس كل شيعي صفويا ً
كلنا نعرف أنه يوجد يهود ضد الصهيوينة ،وكذلك يوجد شيعة ضد الصفوية ،ألن الصفوية معادية
لإلسالم ،والتشيع الصفوي يختلف عن التشيع آلل البيت ،وسوف يتضح – بإذن هللا – ما أقول ويصبح
سافرا ً في وضح النهار ،وتندحر الصفوية الشعوبية ،وينتصر اإلسالم ويبقى شامخا ً ليظهره هللا على
الدين كله ولو كره المشركون ،ولو كره الكافرون ....
تقول الدكتورة سميرة رجب من البحرين(: )1
(أما الشاه عباس الصفوي ،وهو الخامس في تاريخ الخالفة الصفوية ورجلهم األكبر ،فيُعرف عنه أنه
وضع قوائم طويلة بأسماء أهل السنة في العراق وقتل مئات األلوف منهم في مذابح جماعية ،حيث كان
الشيعة العراقيون يخبئون أعدادا ً كبيرة من السنة في بيوتهم ويدّعون أنهم شيعة لحمايتهم من القتل .في
كتابه "أمير كبير" الذي يتحدث عن رئيس الوزراء اإليراني في فترة الدولة القاجارية واالستعمار
اإلنجليزي بوصفه "قهرمان مبارز با استعمار" (أي البطل الذي ناضل ضد اإلستعمار) يذكر مؤلف

1

(( -الدكتورة سميرة رجب بحرينية الجنسية ونائب في مجلس الشورى البحريني ,,.

ووزير اإلعالم ،وكاتبة في صحيفة الخليج

البحرينية وغيرها  ..تدعي في مقاالتها أنها من الطائفة الشيعية العربية وليست الفارسية  -وبين قوسين الصفوية  -وهي أيضا مثيرة
للجدل حسب كالمها .وآخر لقاء كان لها في قناة الجزيرة القطرية تمجد وتترحم على الشهيد وحسب كالمها أيضا ً صدام حسين )).
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الكتاب السيد على أكبر هاشمي رفسنجاني ،وبالتحديد في الصفحة  ،248حادثة معبّرة عن نذالة وقذارة
الدولة الصفوية ،ويقول " أن الشاه عباس الصفوي الملقب عند المغفلين بالشاه عباس (جنت مكان) أي
مكانه الجنة ،كان في حضور األخوين شيرلي اإلنجليزي (سيرأنتوني شيرلي) يشرب كأسا ً من الخمر
ويتحدث للحاضرين وهم جميعا ً وفود غربية قائالً " َمن نَعل كفش َيك عيسوي را َبر بزرترين مردأن
عثماني ترجيح ميدهم" بمعني ( أنني أفضل حذاء مسيحي على أكبر رجاالت الدولة العثمانية) ،"...مما
يشير إلى مدى احتقار السيد رفسنجاني للصفويين عموما ً والشاه عباس خصوصاً ..إذ أنه كان شخصا ً
دمويا ً ومكروها ً لدى الناس.

الدكتور علي شريعتي ضد الصفوية
أما الدكتور علي شريعتي(ُ ،)1من ّ
َظر الثورة اإليرانية ،فإنه وصف هذا التشيّع الصفوي الفارسي بـ
"التشيّع األسود" ،إذ مارس هؤالء الصفويون كل أعمال اإلرهاب والتدمير والقتل وحرق القرى على
مدى مائتي عام لفرض مذهبهم الجديد على المسلمين بهدف توسيع رقعة خالفتهم والتميّز عن المذاهب
حول عشائر القرى العراقية (الفالحين) ،مثل عوائل بني فتلة ،والعبادي،
اإلسالمية األخرى ..فهم من ّ
سكر ،والبكارة ..وغيرهم ،إلى التشيّع الصفوي في القرن التاسع عشر ،إذ تم استغالل هؤالء األعراب
و َ
عن طريق النداء بمعتقداتهم التي ترجع أصولها إلى تقاليد بابلية قديمة في مفهوم الشفاعة ،بمعنى أن
الشفيع يعد جسرا ً للعبور إلى الجنة ،فأقبلوا على التشيّع الصفوي الذي لم يكن له عالقة بالتشيّع العراقي
األصيل الممثل حاليا ً في عوائل عراقية معينة مثل "الخالصي ،والعطار ،والبغدادي ،والصدر"..
وغيرهم..
كما يُذ َكرعن الشيعة الصفوية القزلباشية أنهم من ابتدع مظاهر إحيا َء ذكرى وفاة ومقتل آل البيت
بالممارسات التي نجدها في الوقت الحاضر ،إذ لم تكن معروفة قبل ذلك التاريخ ما بين الشيعة األصليين
 - 1ولد على بن محمد تقي شريعتي في “مزينان” وهي قرية من قري سنروار في منطقة خراسان في ديسمبر سنة 1933م.
تخرج من الجامعة من كلية اآلداب بدرجة االمتياز ،في السنة التإلىة أُرسل في بعثة إلى فرنسا (سنة .)1959وفي فرنسا واصل نشاطه السياسي
فأسس فرع أوروبا لحركة تحرير إيران التي أنشأها بازركان وطالقأني سنة (1961م) ،وشارك مشاركة فعالة في دعم الثورة الجزائرية .وفي
عيّن مدرسا ً بجامعة مشهد  .في سنة
منتصف الستينات عاد شريعتي إلى إيران ،وعلى الحدود ألقي القبض علىه ثم أطلق سراحه بعد فترةُ ،
( )1969افتتح “حسينية اإلرشاد” كي تكون مركز إشعاع إسالمي ،ويركز فيها شريعتي كل نشاطه ملقيا ً محاضرات منتظمة عن اإلسالم وتاريخ
التشيع ،وال تجد السلطة بدا ً من إغالق حسينية اإلرشاد (سنة  )1973وتقوم بالقبض على شريعتي ووالده ،ويبقي في السجن ثمأنية عشر شهرا ً
متعرضا ً لصنوف العذاب ،ويتدخل المسؤولون الجزائريون فيفرج عنه سنة (1975م) ،وتسمح له السلطة بالرحيل عن إيران في مايو سنة
 ،1977ويسافر إلى لندن ،وبعد شهر من إقامته في لندن يعثر علىه ميتاً ،ميتة غامضة تعلن عنها السلطة أنها نوبة قلبية .
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في العراق أو في جبل عامل في لبنان .وأوضح تلك المظاهر هي مواكب العزاء والبكاء والضرب
والممارسات الدموية المختلفة حبا ً في آل البيت ،وآخر تلك البدع هو ما ظهر في شهر محرم الماضي
في العراق وسمي بـ "كالب الحسين" ،حيث يزحف الرجال على األطراف األربعة والسالسل في
رقابهم وينبحون مثل الكالب وينادون "يا حسين" ..وكل تلك المظاهر تعد حالة دخيلة على المذهب
الشيعي الجعفري في العراق ،وتعد حالة ال يوجد لها ما يقابلها في التاريخ العراقي ..ويقول المؤرخون
أن ه منذ ظهور التشيع الصفوي في العراق والمناطق القريبة من بالد فارس وحتى الوقت الحاضر ،كان
تصاعد الصفوية المتطرفة يقابله دائما ً "صعود ظاهرة الحنبلية المتطرفة" (السلفية) كحالة دفاعية ،لذلك
توالت على العراق عقود من الحروب والمشاحنات،تكاتفت فيها كل المذاهب اإلسالمية ضد "التشيع
األسود" ،الذي قضى على السماحة المذهبية ،وأوجد شرائع جديدة كتحريم الزاوج المختلط بين المذاهب
التحول من مذهب إلى آخر ،والتعارف على شتم الصحابة واإلساءة إلى ذكراهم
اإلسالمية ،وإلغاء حرية
ّ
وتاريخهم الذي لم يكن مسموحا ً به أو مقبوالً بين الشيعة ..هؤالء هم الصفويون ،وألسباب سياسية كبرى
ألقى الظالل على جوانب خطيرة من تاريخهم ،وجيّروا المذهب الجعفري لصالحهم وألصقوا به كل
العصبيات الصفوية المتطرفة ،ومع الزمن أصبحت تسمية الشيعة تشمل الجماعتين دون تمييز ،ليجعلوا
صبهم الطائفي والمذهبي في تقديس
التمييز فيما بينهم وبين المذاهب اإلسالمية األخرى بالمغاالة في ت َع ُ
معتقداتهم ومراجعهم ،التي يراد منه تكبيل اإلرادة وتكميم العقول واالستسالم للعدو وتحقيق مصالح
األجنبي حتى لو كان األجنبي صلىبياً ..نعم هؤالء هم الصفويون ،فاحذروهم.
مختصر كتاب "التشيّع العلوي والتشيّع الصفوي "
للدكتور علي شريعتي )(1933 –1977
يعد الدكتور علي شريعتي واحدا ً من كبار المفكرين اإليرانيين ،وهو أهمهم في فضح تغلب التشيع
الصفوي على التشيع العلوي ،وقد جمع محاضراته عن هذا الموضوع والتي كان يلقيها على الشباب
في حسينية إرشاد بطهران ،في كتابه " التشيع العلوي والتشيع الصفوي ".
يعتبر الدكتور علي شريعتي نموذجا ً فريدا ً من مفكري إيران المتحررين من عقد التعصب األعمى
للقومية وللمذهب .وقد كان ت آراؤه ،وهو المسلم الشيعي الفارسي ،قد جذبت الشباب والمتنورين حتى
بات وجوده خطرا ً على مكانة رجال الدين ومكاسبهم المعنوية ووارداتهم الضخمة المستلبة من الفقراء
والمعدومين المخدوعين بشفاعة رجال الدين،
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تقول موسوعة ويكيبيديا عنه " :بالرغم من أن ه فارسي العرق ،لم يكن يتوقف عن نقد النزعة الشعوبية
لدى رجال التشيع الصفوي ،بطريقة أكثر جذرية من غالب من تصدَّى لهذا الموضوع من األدباء
العرب .وقد َبيَّن آلية المزج في الموروث الشيعي الروائي ما بين السلطة اإليرانية الساسانية والنبوة
اإلسالمية ،حيث اخت ُ ِلقَت الروايات ونُ ِسـ َجت األســـاطير وعالقات المصاهرة بين اإلمام الحسين بن علي
) رضي هللا عنهما ) وبنت كسرى  :لتحقيق غرض الوصل بين السلسلة السلطانية الساسانية وبين
السلطة اإلمامية الشيعية ،ولبعث العناصر الفارسية في صلب التشيع".
الحكام الصفويين بأنهم اقتبسوها من المحافل
وال فائدة في رأيه من الشعائر والطقوس الحسينية التي يتهم
َ
المسيحية في أوروبا الشرقية التي كانت تحيي فيها ذكرى شهدائها ،وبأنهم حولوا اإلمام الحسين إلى
صورة عن آالم المسيح.
اغتيل علي شريعتي قبل قيام الثورة بشهرين ونسبت الجريمة لجهاز أمن الشاه ،لكن الحقيقة أن رجال
الدين هم من قتله وتشير الكثير من أصابع االتهام إلى أنصار خميني في إيران وذلك لوصف الدكتور
علي شريعتي خميني بأن ما يطلقه من خطابات حنجورية ال ينتج عنها سوى قتل المزيد من زهرة شباب
األمة اإليرانية ،وحين تقرأ المقطع التالي ستؤيد االتهام الموجه للماللي.
يقول شريعتي في إحدى مقاالته عن الحرية والدين:
"نظام الحكومة الدينية هو إحالل رجال الدين مكان السياسيين لتولي المناصب السياسية والحكومية،
وبعبارة أخرى ،الحكومة الدينية تعني تحكم رجال الدين بشؤون األمة .ومن الطبيعي أن تكون هذه
الحكومة استبدادية ،ألن رجال الدين سيعتبرون أنفسهم وكالء عن هللا لتنفيذ أوامره على األرض ،وفي
هذه الحالة ال يوجد حق للناس في بيان وجهات نظرهم وانتقاداتهم للسلطة .يعتبر رجل الدين نفسه
حينذاك زعيما ً ألنه عالم دين ،ولم يأت باختيار الشعب وهي النظرية الثابتة حاليا ً في نفوس الشيعة حيث
ينظرون إلى الخامنئي ومن قبله خميني بأنه حامل راية اإلمام المهدي (عج) ،لهذا يكون حاكما ً غير
مسؤول ،وتلك هي قمة االستبداد والديكتاتورية الفردية .وبما أن رجل الدين الزعيم هو ظل هللا وممثله،
فهو مسلط على أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم ،وال يتردد في الظلم والتجاوز ،ألنه يسعى كما يدعى
لنيل رضا هللا ويعتبر األديان األخرى محط غضب هللا وأنهم نجسون وأعداء ،وكل ظلم يلحقه باألخرىن
يعده عدل إلهي وهو أيضا ً ما يحدث األن للمعارضين الحاليين من اعتقال وإعدام وتكفير لمجرد
معارضة نظام الحكم الحالي في طهران .كانت هنالك حكومات دينية في القرون الوسطى .أما في
اإلسالم فليس هنالك مثل هذا الطرح ،ألنه ال وجود لموظفين دينيين في المجتمع اإلسالمي .ليست هنالك
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مؤسسات باسم الروحانيات ،وال وجود لمهنة اسمها رجل دين .ليس في اإلسالم واسطة بين هللا والناس.
كل شخص يتصل بالخالق مباشرة .ودراسة العلوم الدينية ال تنحصر بمجموعة خاصة ،فدراسة العلم
واجبة بقدر الزم على كل فرد ،امرأة أو رجل ،وليس في أصول الدين تقليد ،والتبليغ الديني واألصول
األخالقية وظيفة عينية وعامة لكنها ليست محصورة بأفراد معينين .وعلى هذا ليس هناك قارئ رسمي،
مقلد رسمي ،مفسر رسمي ،وكيل رسمي شفيع رسمي ،فالجميع مستقلون ومسؤولون عن أعمالهم
وعقائدهم ومذهبهم".
وصف شريعتي هذا التشيّع الصفوي الفارسي بـ" التشيّع األسود" ،وذكر أن الحكام الصفويين قد مارسوا
كل أعمال اإلرهاب والتدمير والقتل وحرق القرى على مدى مائتي عام لفرض مذهبهم الجديد على
المسلمين بهدف توسيع رقعة خالفتهم والتميّز عن المذاهب اإلسالمية األخرى ....
وكشف المفكر اإليراني عن حقيقة التشيع الصفوي وأصوله وتراثه وتأثيراته السلبية على الشيعة
الجعفرية وعلى اإلسالم ،والتي كان أهمها تشويه التاريخ اإلسالمي ،وتزوير الحقائق وبث الفرقة بين
المذاهب اإلسالمية ،وفصل الشيعة الجعفرية عن األمة اإلسالمية ووضعها في حالة من العزلة التامة
عن أصولها وجذورها وبيئتها على مدى قرون طويلة.
ويرى المفكر الشهيد شريعتي أن الحركة الصفوية أرست دعائم حكومتها على أساسين محكمين وهما:
المذهب الشيعي والقومية اإليرانية بهدف عزل إيران عن األمة اإلسالمية وتمييزها عن العنصر العربي
والخروج من إطار الهيمنة العثمانية لمنافستها في بناء إمبراطوريتها.وهو ما يحدث حاليا ً حيث يعتبر
الكثيرون أن الدولة اإليرانية هي دولة اإلمام المهدي (عج) أو دولة الزهراء سالم هللا عليها.
يؤكد شريعتي أن الدولة الصفوية بعد نشأتها في بالد فارس عمدت إلى "إضفاء الطابع الديني على
وجرها إلى داخل بيت النبي إمعانا ً في التضليل ليتم ّخض عن ذلك المسعى حركة
عناصر حركتها
ّ
(شعوبية -شيعية) موظفة الشعوبية في تحويل تشيّع الوحدة إلى تشيّع التفرقة ،ومستغلة التشيّع لكي
تضفي على الشعوبية طابعا ً روحيا ً ساخنا ً ومسحة قداسة دينية"
من أقوال الشهيد شريعتي" :المسافة بين وجهي التشيع العلوي والصفوي هي عين المسافة بين الجمال
المطلق والقبح المطلق"..
يقول الدكتور علي شريعتي "أن رجل الدين الصفوي ،وال أقول العالم الشيعي،متعصب تعصبا ً أعمى،
بمعنى أن ه غير قادر على تحمل رأي المخالف وليس لديه أدنى استعداد لإلصغاء إليه وفهم ما يقول.
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وليس المراد من( المخالف) هنا بالضرورة من يخالفه في الدين أو المذهب ،بل حتى من يخالفه في نمط
يتورع عن تكفيره بدون تردد .
التفكير وطبيعة المزاج ،فإنه ال
ّ
ي الذي يرتديه علماء
ويقول أيضاً " :أن رجل الدين الصفوي ،وأن كان يرتدي في الظاهر نفس الز ّ
الشيعة ،إال أن المخاطب عنده دائما ً هو عوام الناس حتى في مجال البحث العلمي .وهو يتهرب من
مواجهة العلماء وأهل التخصص ،ومع أنه يزعم أنه عالم شيعي ويدعي أنه مرجع للعوام في معرفة
أمور دينهم ،فإنه في الحقيقة مقلّد لعوام الناس وليس سوى أداة رسمية إلصدار األحكام على ضوء ما
استنبطه مريدوه تبعا ً ألهوائهم ومزاجهم ،وبالتالي فهو ببغاء تردد ما يقوله العوام حتى في مجال
يصرح بأن النظرية الفالنية في الكتاب الفالني
االعتراض على نظرية واردة في بحث وكتاب ،فتراه
ّ
باطلة ومخالفة لموازين الشرع المقدس ،وعندما يُستفسر منه عن الموضع الذي استند إليه في إصدار
فتواه يقول أنه لم يطلع على تفاصيل الكتاب ولكن عددا ً من الوجهاء المعروفين وفدوا عليه وقالوا له أن
الكتاب الفالني ينطوي على أفكار ضالل ويجب أن تفعل شيئا ً يحول دون أن يقرأه عوام الناس"
ويقول أيضا ً" :أن كل المذاهب اإلسالمية توجد بينها نقاط تشابه إال التشيع الجعفري والتشيع الصفوي
فال توجد بينهما أية نقاط تشابه ..
ويقول علي شريعتي في كتابه "التشيع العلوي والتشيع الصفوي"ص206
))من القضايا الواضحة وجود نحو ارتباط بين الصفوية والمسيحية حيث تضامن االثنان لمواجهة
اإلمبراطورية اإلسالمية العظمى التي كان لها حضور فاعل على الصعيد الدولي إبان الحكم العثماني
وشكلت خطرا ً جديا ً على أوربا ..فعمدوا إلى تقريب التشيع من المسيحية ..حتى يتيقن بأن كلب هذا
المسيحي اإلفرنجي أطهر من السنة الذين قتلوا الحسين !!(( ...
هل كانت أفكار شريعتي وفضحه للمخططات الصفوية خطرا ً يهدد حكم الشاه أم الماللي الذين وطدوا
مكانتهم ونفوذهم وثروتهم على الخرافات والخزعبالت التي افتروها ؟
هل كان اغتيال الدكتور شريعتي قبل شهرين فقط من قيام الثورة اإليرانية من مصلحة نظام الشاه
وجهاز السافاك أم من مصلحة الماللي؟
ي أن أختار
قال سارتر يوما عن شريعتي الذي تعرف عليه في فرنسا " :ليس لي دين ،لكن لو كان عل ّ
واحدا ً ألخترت دين شريعتي .اسمه الكامل :علي محمد تقي شريعتي .ولد قرب مدينة مشهد عام، 1933
وتخرج من كلية اآلداب بها عام ، 1955ليُرشح لبعثة لفرنسا عام  1959لدراسة علم األديان وعلم
االجتماع ليحصل على شهادتي دكتوراه في تاريخ اإلسالم وعلم االجتماع .انضوى في شبابه في حركة
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مص ِدّق( ()1ضد حكم الشاه والمؤسسة الدينية واإلقطاع ) ،وعمل بالتدريس واعتقل مرتين أثناء دراسته
بالكلية ،ثم بعد عودته من فرنسا ،حيث أسس عام 1969م حسينية اإلرشاد لتربية الشباب ،وعند إغالقها
عام  1973اعتقل هو ووالده لمدة عام ونصف .ثم سافر إلى لندن ،واغتيل في لندن عام  1977قبل
الثورة اإليرانية بشهرين عن  43سنة ،ودفن في دمشق .
ال يستبعد أن يكون الصفويون هم من قام بعملية االغتيال ،ألنه كان بأفكاره تلك وبشعبيته بين الشباب
وطلبة الجامعة يشكل خطرا ً أكيدا ً على رجال الدين في حوزة قــم ،ورثة المجلسي والحلي من أعوان
شاهات الصفويين ...
ما يؤكد هذا الرأي ما حدث قبل مدة قصيرة ،عند إعادة طبع كتاب "جريانها و سازمانهای مذهبی –
سياسی إيران" (األحداث والتنظيمات المذهبية السياسية اإليرانية) لألستاذ في جامعة طهران ،والمؤرخ
والباحث المدعو حجة اإلسالم الدكتور رسول جعفريان الذي يرى أن التشيع(بمفاهيمه الصفوية) هو
اإلسالم األصيل ،فقد ذكر المؤلف أن شريعتي كان عميالً لجهاز السافاك اإليراني في عهد الشاه ،وأن
مطهري قد ذكر ذلك أيضا ً في رسالة إلى الخميني قبل اثنتين وثالثين سنة!
فتوى منع كتب شريعتي :
والجواب كان بخط أحد الماللي ويدعى ملك حسيني الذي كتب يقول " :أن كتب علي شريعتي تعتبر من
كتب الضالل وتحريف معتقدات الشيعة وهي أكبر ضربة توجه إلى التشيع ،وعليه فهذه الكتب غير
مباحة وغير مشروعة ....

 - 1انتخب البرلمان اإليراني في  28أبريل  1951محمد مصدق رئيسا ً للوزراء بأغلبية  79صوتا مقابل  12فقط ،وبعد يومين فقط
من استالمه السلطة قام مصدق بتأميم النفط اإليران ي .تحالف رئيس الوزراء الليبرالي والتحديثي مصدق مع كتل اليسار السياسي مثل
حزب توده الشيوعي ،ليوازن ضغوطات الشاه من الداخل وأنجلترا والواليات المتحدة األمريكية من الخارج .كانت إصالحات مصدق
الديمقراطية تضرب في األساس الشمولي لحكم الشاه ،كما أن تأميمه للنفط اإليراني مثل ضربة كبيرة لمصالح أنجلترا وواشنطن.
وبالرغم من الشعبية الطاغية التي كانت لمصدق بين اإليرانيين من الطبقات والشرائح الدنيا والمتوسطة تحديدًا ،فقد ناصبته طبقة
المالك المتحالفة مع المؤسسة الدينية ،العداء بسبب إعألنه عن وضع خطة لإلصالح الزراعي وتحديد الملكية الزراعية .ادعت
بريطانيا على مصدق أمام محكمة العدل الدولية بزعم أنتهاك حقوقها النفطية ،فسافر مصدق إلى مقر المحكمة في الهاي مترافعا ً عن
حقوق بالده النفطية ووصف بريطانيا بأنها "دولة امبريالية تسرق أقوات اإليرانيين المحتاجين".
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%AF%
 D9%82اما الداخل فقد كانت ضد مصدق طبقة المالك والمؤسسة الدينية بسبب توجهه نحو تطبيق االصالح الزراعي وتوزيع
االراضي على الفالحين وقد تسبب الحصار في تردي االوضاع االقتصادية للمواطنين أنضم احد ابرز رجال الدين اية هللا كاشأني وافتى
بأن كل من يعارض التأميم معاد لالسالم والشريعة ولكنه تراجع بعد فترة االفتاء االكثرية من رجال الدين (بأن مصدق معاد لالسالم
والشريعة) ولم يبق إال الحركات اليسارية إلى جنبه  ،في  19آب قصف منزل الدكتور مصدق في طهران وخرجت مظاهرات معادية
لمصدق مدبرة من ضابط المخابرات االمريكي بالتعاون مع العناصر المعادية للحركة الوطنية وجرت حملة تصفية لقيادات الجبهة
الوطنية امثال حسين فاطمي اصدرت المحكمة حكما باالعدام على مصدق خفف بعد ذلك الى ثالث سنوات بالسجن االنفرادي وبعد أن
خالد العاني –
أنهى الحكم فرضت عليه االقامة الجبرية مدى الحياة في قرية احمد اباد شمال إيران الى أن توفي في عام 1967
بغداد
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لم يقتصر الحكم الصفوي على ما أدخله على اإلسالم من بدع في مراسيم اللطم ومسيرات النواح ،بل
اجتاحت جماعاته في كل أنحاء العراق تجبر الناس على تلك المظاهر الجديدة والتي أصبحت األن
وكأنها منزلة من السماء ...

علويـون ضـد الصفوية

العلويون فصيل من الشعب السوري ،ينتسبون إلى العرب وإلى المسلمين ،يسعهم ما يسـع الشعب
السوري ،فيهم من وقف مؤيدا ً للنظام األسدي الصفوي ،كما في أهل السـنة من أيـد النظام األسـدي ؛
طمعا ً في فتات الدنيا الذي يرمونه له من موائدهم ،ومن العلويين من عارض النظام األسدي ،وقدم
روحـه ثمنا ً لتلك المعارضة ،منهم اللواء محمد عمران ،واللواء صالح جديد ،وأحمد سليمان األحمد،
وابن أخيـه ،وأمثالهم كثير ،ومنهم من اعتقل وذاق الويالت والتعذيب في سـجون األسـد مثل الصحافي
نـزار نيـوف ،والسياسي فاتح جاموس وغيرهم ،واالقتصادي الدكتور عارف دليلة  ....ومنهم من طرد
من الجيش بعد عشرات السنين ألنه لم يرض بوالية بشار األسد ،وهم عدد من الجنراالت مثل اللواء
علي دوبا ،واللواء علي أصالن ،واللواء علي حيدر وغيرهم ...
وهذه تعليقات من بعض العلويين على موضوع حول جبهة الخالص الوطني( ،)1نشرت في موقع سوريا
الحرة ،وسأعرض هذه التعليقات ،بعد تصحيحها إمالئيا ً فقط ...
-1

هناك شكر أحمله لجبهة الخالص
شكر أحمله من المظلومين من الطائفة العلوية الفقيرة إلى جبهة الخالص وللسيد خدام ،هؤالء
العلويون البسطاء اليسعهم إال أن يكونوا بجأنب جبهـة الخالص وعلى رأسها السيد خدام
والسيد البيأنوني ولن يبخلوا عليك بكل ما يملكون .

التوقيع  :رئيس تجمع العلوين بالمنفى  :حيدر كامل

 - 1جبهة الخالص الوطني في سورية جبهة سورية معارضة تضم طيفا ً من أحزاب وشخصيات معارضة في الداخل والخارج مؤيدة لمشروعها
المعروض على مؤتمرها التأسيسي في لندن في  5حزيرأن /يونيو  .2006وتمثل هذه األحزاب جميع مكونات المجتمع السوري ،بما في ذلك
القوميين والليبراليين الديمقراطيين واليساريين واإلسالميين (اإلخوان المسلمون) ،وأحزاب األقليات اإلثنية( .ويكيبيديا)  ...شكلها اإلخوان

المسلمون  ،وهي تمثيل عملي لشعارهم الذي طرحوه من أجل التغيير السلمي في سوريا وبأيدي سورية ،واستمرت هذه الجبهة عدة
سنوات ثم أنفرطت في حرب إسرائيل على غزة أوائل (..)2009
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 - 2ليس خـدام فحسب
لو كان هناك دراسـة دقيقـة وتقوم بمسح لألراء في الطائفـة العلويـة من الشعرة ( )1إلى الساحل امتدادا ً
إلى سهل الغاب  .والشعرة هي اسم قرية من قرانا الفقيرة ،والتي التمتلك حتى األن أبسط حقوق
المواطنة ،إلى األن اليوجد فيها صرف صحي مثلها مثل مئات قرانا المحسوبة باالسم للطائفة العلوية
لذلك يجب على من ال يعرف فليعرف نحن نفضل أي مخلوق كائنا ً من كان ليعيد بناء سورية بعيدا ً عن
الكره واألحقاد ،وله ستكون أصواتنا المبحوحة بسبب الظلم الذي نعيشه في هذا العهد سحقا ً لهم..
العلويون ليسوا أصحاب ( سيرياتل ) وليس لهم حسابات في سويسرا ،العلويون لم يقتلوا الحريري ،ولم
يقتلوا الزعبي ،والكنعان ،ولم يقوموا بمجازر حماة ،وتدمر ،وجســـر الشغور ،من قام بها هم القتلـة
العائلـة الموســـولونيـة ( األسدية ) .أرجوا من كل أحرار سوريا ومحبيها أن يفهموا هذه الحقيقـة .
التوقيع  :رامي سليمأن
 -3العلويون يصوتون للسيد خدام :
لو أقيمت انتخابات ديمقراطية حرة فإنني أجزم بأن نصيب السيد خدام من أصوات العلويين سيكون
أكثر بكثير من أي مرشح آخر من الطائفة العلوية ،وحتى ممن كان لهم نصيب بالحكم والحكومة
أمثال اللواء علي حيدر الذي جمد ألنه اعترض على تولي بشار الحكم ،وغيره الكثير فكيف بالمواطن
العادي الذي يبحث عن حياة كريمة بغض النظر عن الشخص الذي سيؤمنها له ،ونتمنى التخفيف من
الوتيرة التي تقيم الناس حسب انتماءاتهم الدينية ...
 - 4ويقول رامي سليمان العقيبية  :ياأخي كفايـة متاجرة بالعلويين الفقراء
هذا الكالم موجه إلى العصابـة التي تحكم سوريـا وتحاول جاهدة إقناعنا نحن فقراء الطائفة التي
يحاولون إفهامنا ،إذا بيت األسـد تركوا الحكم هذا يعني هالك الطائفة وسيقوم السنـة بذبحنا انتقاما ً من
العلويين هذا الدور يقوم به النظام لدب الرعب في قلوب فقراء هذه الطائفـة وأنا أود توجيه هذه
الرسالـة للمافيا التي تحكم سوريه بأننا نحن العلويين لم ولن يقع علينا ظلم ال في الماضي البعيد وال
في المستقبل القريب أكثر من الظلم الذي وقع علينا في عهدكم قبحكم هللا فأي كان من يخلفكم لن
يحملنا ذنوبكم  .ارحلوا والذي سيخلف عهدكم األسود مهما كان قاســيا ً لن يصل إلى ما عهــدناكم به
تبـا ً لكم .
 [ - 1الشعرة هي أعلى قمة في جبل العلويين

]
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ماسبق تعليقات قديمة من مواطنين علويين ضد النظام األسدي
 -5ويقول وحيد صقر وهو من العلويين المميزين في مناهضة النظام األسدي ،وذو خبرة في األسرة
األسدية ،يقول :
سنتوقف عند بعض حيثيات الملف اإليراني وتسلط الماللي على جميع مراكز القوى في سوريا ،ونشر
التشيع في البلد ناهيك عن دور السفارة اإليرانية الجديدة في اإلشراف على إدارة سوريا وغيرها كثير.
لعلنا نصل كسوريين مهتمين بالشأن العام معا ً لنقاط نلتقي عندها ،بغية الوصول للحقيقة وجواب أكثر
إقناعا ً للكثير من التساؤالت التي تراود أذهان نشطاء الشأن السوري العام المبهم.
بعد أن اقتنص األسد األب السلطة في سوريا قام بحملة تصحر حيث غدر بأقرب الرفاق ،ون ّحى من
خطرا على الوحدة الوطنية ،رغم ما تشيعه بأنها حامية
توجس منهم خيفة .ألن أسرة أسد أضحت تشكل
ً
لألقليات األثنية والمذهبية بينما في الحقيقة هدفه التجييش وضرب المكونات الوطنية ببعضها ،وكانت
الطائفة العلوية أكثر المتضررين من حمايته المزعومة لهم ،وقام بتصفية قادة ومثقفين ورفاق له من
العلويين .
منذ وصول حافظ األسد للسلطة لم يكشف ولم يعثر على جاسوس واحد إلسرائيل في البلد .وستكشف
الوثائق بعد سنوات وتبرهن أن كوهين( )1قد جند حافظ األسد منذ أمد ،ولنالحظ معا ً عبارة الرئيس أمين
الحافظ "كان كوهين يزورني وأنا في البيت ،بينما كان ينتظر العديد من المسؤولين في بيوتهم حتى
يعودون" وذلك كناية عن العالقة الحميمة مع كوهين الذي جند حافظ أسد وتم تعميده في بريطانيا زعي ًما
مستبدًا أوحدًا وجمع حوله ثلة منتخبة من أشباه المعوقين من الملل والنحل والطوائف السورية مثل
طالس وخدام ومشارقة إلى آخر حبات المسبحة المنفرطة .ولم يترك ذكيا ً أو حاذقا ً في حزب البعث إال
وأخرجه من اللعبة أو من الحياة نهائياً.
كان لحافظ عالقة مميزة بالخميني الراحل !!!( ،)2ومن بعده بجوقة الماللي الطهرانية ،ال أحد يعلم
أسرارها الحقيقية ،وهنا يأتي دوره بالتوفيق بين أدواره في اللعب على الحبال وهو الدور الوحيد الذي
برع فيه طيلة حياته السياسية لنصف قرن .هذه العالقة الخاصة بجوقة الماللي ورثها البنه بكل ما تحمل
 - 1كوهين جاسوس إسرائيلي ،كان يتظاهر أنه بعثي تقدمي ،وكان على صلة حميمة بجميع القادة في سوريا ، ،وصور الجبهة السورية
كلها ،وأرسلها إلى العدو ،وعرض عليه البعثيون منصب وزير اإلعالم فرفض ،حتى كشف أمره من قبل المخابرات المصرية ( ألن
أصله يهودي مصري له ملف عند المخابرات المصرية) ،وأعدم في دمشق ( . )1965
 - 2العامل المشترك بينهما الصفوية  ،فحافظ علماني يدعي أنه بعثي قومي عربي  ،والخميني يدعي أنه ثورة إسالمية  ،فماذا جمع بينهما
؟؟ النجد غير الصفوية ...
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له من شبهات ،ومن ثم وقائع حقيقة على األرض تفرض نفسها بقوة وحزم.
ويتابع وحيد صقر  :تشير بعض المصادر الفارسية الخاصة أن عائلة األسد (الوحش) هاجرت من
إيران إلى العراق ثم تركيا ثم وصلوا سورية عام  1860وكان األب أنذاك يسمى سليمان الوحش وهو
والد علي األسد والد حافظ األسد أي أن الجذور الحقيقية للعائلة من العجم ( الفرس) ....وهذا هو السر
وراء والء بشار ألصوله وهم األكثر خوفا ً على بقائه في الحكم ،وهو (ومن يحركه) بدوره صار يعتمد
عليهم بكل ما يخص أمن واستمرار حكمه ،ويعتمد على علي مملوك وزهير حمد وهشام بختيار
المنحدرين من أصول إيرانية ،وقد أكد حرفيا ً اللواء علي مملوك واللواء زهير حمد أن األخير أحبط
محاوله انقالبية كادت تطيح ببشار األسد ،وهو سبب ترقيته لرتبه لواء،وهذا ما يتردد في أوساط الحرس
الثوري اإليران ي الذي بدأ يفرض أسماء موالين له لتتمترس في المواقع األمنية الحساسة بأعلى المراكز
االستراتيجية ،ناهيك عن التغلغل اإليراني في عموم الحياة االقتصادية واالجتماعية لسوريا ،على غرار
ما يتم في بعض مناطق العراق تحضيرا للقيام بدور محسوب يخدم الهدف األكبر ،أي إعادة هيمنة
اإلمبراطورية الفارسية في المشرق العربي ،وهنا تحضرني عبارة لألستاذ حسنين هيكل عندما قال "من
الممكن أن تزول إسرائيل من المنطقة ألنها دولة مصطنعة لكننا ال نستطيع قط أن نلغي الدور اإليراني
وتاريخ اإلمبراطورية الفارسية منذ قرون" هذا يفسر المد الفارسي الذي بدأ يغطي المنطقة وبتسهيل
من بشار األسد وزمرته مقابل حماية عرشه واستمرار نفوذه ،وهنا ال أعني نفوذ بشار كشخص ،فهو ال
يعدو كونه بيدق على رقعة شطرنج يحركه اإليرانيون كما يريدون ،وحسب أهوائهم وكما تقتضيه
مصالحهم .ويتم األن بناء مركز إداري ينوب عن القصر الجمهوري ومقر الحكومة باتخاذ القرارات
الحاسمة ويتمثل ذلك في مبنى عمالق كمقر لسفارتهم في دمشق ،بمواصفات خيالية ،تحت األرض،
وهذا يفضح النوايا الصفوية المبيتة لسوريا وستكون تلك السفارة –المفوضية -مجهزة بكل ما يخطر
وما ال يخطر ببال للدور الذي ستقوم به.

إيران تحارب أهل السنة :
قال الكاتب اإلسرائيلي "عاموس عوز "( ،)1وعقب زيارة قام بها مع وفد من منظمات يهودية عالمية
لالطالع على أحوال األقلية اليهودية في إيران بأن اليهود في إيران يعأنون بسبب السياسة الحالية في
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إيران ومنعهم من السفر إلسرائيل والتواصل مع أقاربهم داخل إسرائيل بشكل مباشر ،إال أن اليهودي
الفارسي يعتبر أحسن حاالً من وضع المسلم السني في إيران .
يضيف عاموس " في زيارتي لطهران تخوفت كثيرا ً مما سمعته من قبل عن النظام اإليراني المتشدد
حيال إسرائيل وأمريكا فكلمة الموت إلسرائيل وأمريكا لطالما كانت لغة الحوار السائدة في إيران ،وزاد
خوفي أكثر عندما تم اختياري ضمن وفد يهودي يضم أفراد من منظمات يهودية مختلفة حول العالم
لتوثيق حال األقلية اليهودية في إيران والتي تقارب () 30ألف يهودي ،يعيشون في مختلف المدن
اإليرانية ويتمركز جلهم في مدينة أصفهأن اإليرانية ،فقررت قبل أن أنضم لهذا الوفد وكي أتخلص من
أي دالئل تفيد بأن ي إسرائيلي حتى مالبسي وأدواتي التي كتب عليها عبارة "صنع في إسرائيل "،
وأخذت جواز السفر الكندي الخاص بي وأنطلقنا من مطار مونتريال -تورنتو إلى مطار طهران ،كانت
لحظات رهيبة عندما حطت الطائرة في مطار طهران وشاهدت رجال األمن اإليرانيين وكاني وصلت
إلى أرض وشعب يعيش خارج كوكبنا ،حتى أن أحد زمالئي في الوفد قال لي ال تقلق بعد أن الحظ
عالمات الخوف والهلع تنتابني ،تم ختمت جوازاتنا وكان االستقبال عاديا ً ،ووجدنا في المطار وفدا ً من
يهود طهران بأنتظارنا ،رحبوا بنا واستقلينا السيارة إلى أحد الفنادق ،وفي اليوم التالي من رحلتنا بدأنا
بجولة تفقدية للمعابد اليهودية في طهران واستغربت كثيرا ً مما شاهدته في هذه المعابد من فخامة في
البناء والزخارف المعمارية والتي طعمت بلون الفن المعماري الفارسي ،واستغربت أكثر عندما سمعت
بأن في طهران وحدها أكثر من  12معبدا ً " كنس " لليهود ،كما توجد  10مراكز لبيع لحم الكاشر
المذبوح على الطريقة اليهودية في طهران ،كما يوجد أكثر من  85معبدا ً " كنس " لليهود في مختلف
المدن اإليرانية ،فوجدت أن اليهود في إيران يعيشون حياة شبه عادية برغم وجود بعض المضايقات من
قبل الحكومة إال أنها ال تذكر وليست كما كانت في مخيلتي قبل وصولي إلى أرض إيران ،ولفت أنتباهي
خالل جولتي في أحد أحياء طهران ،مجموعه من الصبية يلعبون كرة القدم في مسجد شبه مهجور ،ولم
يخطر ببالي أن يكون هذا مسجدا ً ،فسألت "يعقوب صديقبور " وهو أحد اليهود اإليرانيين الذين كانوا
برفقتنا ،ما هذا المكان فقال لي هذا مسجد ،فتعجبت مما سمعت وشاهدت ،فقلت ليعقوب أليست المساجد
تعتبر أماكن مقدسة لدى المسلمين؟؟ فلماذا نشاهد الصبية يلعبون الكره فيها وهي مهجورة بهذا الشكل
ونحن موجودن في أكبر دولة إسالمية؟؟ ،فأجابني يعقوب على أندهاشي هذا بقوله هذا مسجد سلمأن
عبدالقادر وهو أحد مساجد السنة في طهران ،ويمنع عليهم ترميمه أو حتى أداء الصالة فيه بشكل علني،
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وأن من يقوم بالصالة فيه هم بعض العمال الهنود واألفغأن بشكل غير منتظم ،فزاد فضولي لمعرفة
المزيد عن أهل السنة في إيران ،وبدأت أسأل عن أحوال األقلية السنية فتوصلت إلى نتائج مذهلة تفيد
إلى أن عدد السنة في طهران وحدها مليون ونصف مسلم سني وال يمتلكون مسجدا ً سنيا ً واحدا ً لهم في
طهران كلها ،كما أن عدد السنة الذين تم تنفيذ حكم اإلعدام بحقهم خالل الخمس سنوات الماضية يزيد
عن ( ) 1500شخص وأن عدد المعتقلين السنة في السجون اإليرانية يزيد عن  4000شخص ،كما أن
النظام اإليراني يجرم أي سني يحاول نشر المذهب السني في إيران ،وبمقارنتي مع النتائج التي جمعناها
من األقلية اليهودية في إيران والتي تفيد أنه ال توجد حالة إعدام واحده بحق أي يهودي حدثت منذ
سنوات عديده باإلضافة إلى عدم وجود أي معتقلين سياسيين يهود في السجون اإليرانية ،وحرية أنشاء
المدارس والمعابد اليهودية ،فكتبت في تقريري الذي توصلت إليه نهاية زيارتي هذه ،أال أن اليهودي
الفارسي يعتبر أحسن حاالً من وضع المسلم السني في إيران .

كان مسجد ألهل السنة في عاصمة اإلقليم ( األحواز ) فأغلقته الحكومة اإليرانية ،ومنعت
المسلمين السنة من بناء مساجد جديدة .
وكان في عبادان  -ثاني أكبر مدينة في عربستان  -كان فيها مسجدان للسنة ،أغلق أحدهما،
ودمر اآلخر خالل الحرب اإليرانية العراقية .
وصار المسلمون السنة ،يفرغون منازل متجاورة ويحولونها إلى مساجد لهم ،ألن الحكومة
اإليرانية تمنعهم من بناء المساجد ،مع أنه في إيران (  )151معبدا ً لسائر األديان ،ومنها
معبد للديانة الزرادشتية .
وفي عهد الخميني ،زاد التشدد على أهل السنّة في إيران عامة وفي األحواز خاصة.

()1

الهاجس اإليراني من تزايد أهل السنة في األحواز

أعلنت الصحافة اإليرانية أن سلطات األمن في مدينة المحمرة األحوازية ألقت القبض على شخص من
أهالي المدينة يدعى" س -آ " بعد مداهمة منزله وقامت بمصادرة مائة وستون كتابا ً تحتوي على أفكار
سنية سلفية على حد تعبير المصادر الصحفية اإليرانية التي أضافت أن إدارة الجمارك في ميناء
 - 1موضوع نشره األخ الدكتور محمد بسام يوسف .
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المحمرة سبق لها في أواخر الشهر الماضي مصادرة ثالثمائة كتاب وكتيب سني وجدت مخبأة في داخل
"لنج" قادمة من الكويت .مؤكدة أن ظاهرة االنتقال إلى المذهب السني في األحواز آخذة في االتساع.
هذه األنباء جاءت متزامنة تقريبا ً مع أول رد فعل إيراني رسمي على حالة التزايد المتسارع ألعداد أهل
السنّة في األحواز حيث حذّر مسؤول محلي كبير من تنامي الفكر السنّي في المنطقة ،قائالً أنها حالة
تنذر بالخطر على حد تعبيره  .وقد جاء هذا التحذير اإليراني على لسأن مدير مكتب ممثل مرشد الثورة
اإليرانية في األحواز ،وإمام جمعة المدينة الشيخ محسن حيدري؛ وذلك بعد المظاهرات الغاضبة التي
خرجت عقب صالة عيد الفطر السعيد ،والتي توحّد فيها األحوازيون سنّة وشيعة ،وكانت المرة األولى
التي تظهر فيها جموع سنّية كثيفة يؤمها إمام سنّي ،األمر الذي فاجأ السلطات اإليرانية التي كانت تشدد
على أهل السنّة األحوازيين إلى الحد الذي منعتهم فيه من إقامة صالة الجمعة بعد إغالق مساجدهم .حيث
كانت قد أغلقت مسجدا ً للسنة في مدينة "عبادان " ثاني أكبر مدن اإلقليم ،والتي يوجد فيها مسجدان ألهل
السنّة ،أُغلق أحدهما من قبل الدوائر األمنية ،أما الثاني ـ والذي يقع في منطقة القصبة ـ فقد د ُ ّمر أيام
الحرب مع العراق ،ورفضت السلطات السماح بإعادة بنائه .أما في مدينة األحواز التي يوجد فيها
مسجدا ً واحدا ً ألهل السنّة فقد تم إغالقه هو اآلخر.
وفي حملة إعالمية مضادة لظاهرة ما بات يعرف بالتــسنن في األحواز فقد قامت وزارة الثقافة
واإلرشاد اإليرانية بالتعاون مع الحوزة العلمية وجهات مسؤولة أخرى بتنظيم سلسلة من الندوات في
بعض المدن األحوازية تحت عنوان ما يسمى "مكافحة األفكار المعادية ألهل البيت ".وقد دعي إللقاء
المحاضرات في هذه الندوات رجال دين من دول عربية قيل أنهم كانوا من أهل السنة وتحولوا للمذهب
الشيعي ومن بين هؤالء الشيخ األمريكي "التونسي األصل محمد التيجاني السماوي " ،باإلضافة إلى
مشايخ شيعة من العراق  .و قد تركز عمل هذه الندوات في مدن عبادان والمحمرة و الخفاجية باإلضافة
إلى مدينة األحواز مركز اإلقليم وذلك بسبب تنامي النشاط السني في هذه المناطق أكثر من غيرها .
ً
كبيرا من أهلها سنّة في
لقد كانت مدينة عبادان في الماضي تعد
مركزا ألهل السنة؛ وذلك بسبب أن عددًا ً
األساس ،وقد أضيف لهم عدد من السنّة األكراد والبلوش ،وغيرهم من الذين جاءوا من مناطقهم في
إيران للعمل في مصافي النفط والدوائر الحكومية األخرى في المدينة ،وأصبحوا يتخذون من جامع
ً
مركزا لهم  .وذلك قبل سقوط الشاه ومجيء نظام الخميني ،الذي زاد في عهده التشدد
اإلمام الشافعي
على أهل السنّة في إيران عامة وفي األحواز خاصة.
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 قبل اإلسالم كانت إيران تحت حكم سالطين الفرس المجوس المتمثلة في اإلمبراطورية
الساسانية .فتحت إيران في عصر خالفة الخليفة الراشد عمر الفاروق (رضي هللا عنه) و دخل
اإليرانيون بعد ذلك الدين الجديد و اعتنقوا اإلسالم و تخلصوا بذلك من ظلم و استبداد الساسأنين .
 في عصر األمويين و العباسيين لم يوجد هناك في إيران شيعة إالّ عدد ضئيل جدا َ في بعض
المدن و خاصة في أربع مدن :كاشأن ،سبزوار ،قم و ساوة ،و لكن في عام 906هجري و بعد
مجيء الصفويين للسلطة بدأت الطائفة الشيعية في إيران بالنشاط والحركة وأسست أول دولة
شيعية في التاريخ .
 وبعد أن أمسك شاه إسماعيل الصفوي(مؤسس الدولة الصفوية) بزمام األمور في الدولة الصفوية
واتخذ تبريز عاصمةً لحكومتها وأعلن مذهب الشيعية اإلمامية مذهبا َ رسميا َ لدولتها عام 907
شردوا و قتلوا.
بدأت أوضاع أهل السنة في إيران بالتدهور و مورس عليهم الظلم و عذبوا و ّ
منذ ذلك التاريخ و حتى اليوم لدى الشيعة في إيران السلطة الكاملة وبـيدها زمام األمور في جميع
نواحي الحياة السياسية منها و االقتصادية و االجتماعية و غيرها ،و في المقابل ليس ألهل السنة
أية سلطة أو مشاركة حقيقية في صنع القرار و إدارة البالد بل يمارس عليهم كل أنواع الظلم و
التميز.
وبسبب عدم وجود إ حصائية دقيقة و عدم السماح بأية جهة أو منظمة بالقيام بإحصائية األقليات
المذهبية و القومية في إيران ،من الصعب جدا َ تحديد عدد الذين ينتمون إلى أهل السنة و الجماعة.
لكن على الرغم من كل ذلك نستطيع أن نجزم بأن عددهم يقدر بأكثر من  18مليون نسمة من
إجمالي السكان إيران البالغ عددهم حوالي  65مليون و هذا العدد يعادل نسبة أكثر من  25%من
سكان إيران ،و يشكل الشعب الكردي حوالي نصف أهل السنة في إيران .حيث يعيش في إيران أكثر
من  8ماليين من أبناء الشعب الكردي و من المعلوم أن  98%من الشعب الكردي مسلم و أكثر من
 95%منهم من أهل السنة ،و يأتي الشعب البلوشي في المرتبة الثانية من أهل السنة في إيران.
هل النظام اإليراني إسالمي ؟؟؟
لو كان نظام إيران إسالميا ً حقا ً لتفهمنا دعم بعض العرب إليران ،ولكن النظام يتميز بالعنصرية
والطائفية السياسية ،وحتمية تبعية من يوالي إيران لمرجعيتها الدينية  .وهنا سنناقش ماورد في
الدستور اإليراني إلثبات أن إيران تعمل وفقا لمصالحها القومية وليس وفقا ً لمذهب أو دين .
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في مقدمة الدستور اإليراني وفي فقرة ( أسلوب الحكم في اإلسالم) ،في هذه الفقرة الدستور اإليراني
دستور توسعي يسعى رسميا ً الستمرار ( الثورة وتوسعها في الخارج ألجل بناء األمة الواحدة في
العالم ) واستمرار الثورة يعني نشر التشيع ! فهو مشروع إمبراطورية كونية ،مثله في ذلك
المشروع الصهيوني .
وفي فقرة الجيش العقائدي ( كما في النظام األسدي يقولون الجيش العقائدي !!!) يقول الدستور ( في
مجال بناء القوات المسلحة للبالد و تجهيزها ،وال تلتزم هذه القوات المسلحة بمسؤولية الحماية و
حراسة الحدود فحسب ،بل تحمل أيضا ً أعباء رسالتها اإللهية ،و هي الجهاد في سبيل هللا ،و النضال
من أجل بسط حاكمية القانون اإللهي في العالم ) .
وفي فقرة النواب ترد الفقرة التالية (على أمل أن يكون هذا القرن قرن تحقق الحكومة العالمية
للمستضعفين و هزيمة المستكبرين كافة) .حينما وضع الدستور في القرن الماضي كان توقع ماللي
إيران هو أن تكتسح جيوشهم ودعوتهم العالم كله فتقوم الحكومة العالمية !
وفي المادة ( )3نفسها الفقرة ( )16تقول ( :تنظم السياسة الخارجية للبالد على أساس المعايير
اإلســالمية و االلتـزامات األ خوية تجاه جميع المسلمين و الحماية الكاملة لمستضعفي العالم )  .هنا
تلتزم إيران بحماية جميع مستضعفي العالم ( شيعة العالم ) ،بمعني أنها تتدخل في كل دولة تعتقد هي
أن هناك من يتعرض لالضطهاد !
في الفقرات السابقة تأكيد على عالمية أهداف إيران وبناء حكومة عالمية باستخدام الجيش اإليراني
والوسائل األخرى ،لكن في المادة ( )3الفقرة ( )11تبدأ األصول القومية بالظهور فتقول (تقوية بنية
الدفاع الوطني بصورة كاملة ،عن طريق التدريب العسكري لجميع األفراد( ،)1من أجل حفظ
االستقالل ووحدة أراضي البالد و الحفاظ على النظام اإلسالمي للبالد.
وتتحدد الطبيعة الطائفية للنظام اإليراني في المادة ( )12التي تقول (الدين الرسمي إليران هو
اإلسالم و المذهب الجعفري اإلثني عشري ،و هذه المادة تبقي إلى األبد غير قابلة للتغيير (.هذه
المادة تؤسس لفتنة طائفية بين المسلمين ،فإذا كان هدف إيران إقامة حكومة عالمية فإن مذهبها

 - 1طالبت منذ ربع قرن في كتابي المسلمون والتربية العسكرية أن يدرب المسلمون كافة ( رجاالً ونساء )على السالح الفردي ....
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األبدي يجب أن يكون مذهب الحكومة العالمية اإلسالمية ،مع أن األغلبية في العالم اإلسالمي سنية !
فكيف سيحل هذا اإلشكال ؟
وتضيق الحلقة في الدستور باشتراط أن كل القوانين والتشريعات التي يتبناها مجلس الشورى يجب
أن ال تتعارض مع المذهب الرسمي ،أي المذهب االثنا عشري كما ورد في المادة الخامسة
والثمأنون!وفي(المادةالتاسعة بعدالمئة) تحدد(الشروط الالزم توفرها في القائد و صفاته) هي :
 .-3وطبقا ً لهذه المادة فإن القائد أو المرشد هو قائد كل األمة اإلسالمية وليس إيران فقط ،ومن ثم
على الجميع اتباعه داخل وخارج إيران  .وعند تحديد شروط رئيس الجمهورية تتضح الطبيعة
القومية المتعصبة  :تقول المادة الخامسة عشرة بعد المئة :
وينتخب رئيس الجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
 .3أن يكون إيراني األصل و يحمل الجنسية اإليرانية.
( .7مؤمنا ً و معتقدا ً بمبادئ جمهورية إيران اإلسالمية و المذهب الرسمي للبالد ) .
هذه الفقرات المأخوذة من الدستور اإليراني تؤكد قبل كل شيء أربعة حقائق :
 – 1حقيقة أن إيران رغم إطالق وصف اإلسالمية عليها هي جمهورية قومية وليست إسالمية .
 – 2أن هذه الجمهورية تقزم اإل سالم باختصاره في المذهب الجعفري وتعد هذه المادة من المواد
التي التقبل التغيير وال يتم تبني قانون إذا تعارض مع المذهب .
 – 3أن من حق إيران رغم أنها جمهورية قومية ،أن تتدخل في شؤون كل الدول في العالم بكافة
الوسائل العسكرية وغيرها ،بحجة الدفاع عن المستضعفين لكنها ال تسمح ألحد بالتدخل في شؤونها
الداخلية هي .
 – 4تسعى جمهورية إيران إلى إقامة حكومة عالمية بزعامتها وعلى شاكلة نظامها الحالي .
ولعل أهم نقطة في هذا السياق هي أن العامل المشترك بين نظام الشاه القومي ونظام الماللي
المتستر بالدين هو أنهما كالهما غزيا أراض عربية ورفضا إعادتها للعرب ،وأنهما كالهما يعمل
لتوسيع حدود إيران على حساب العرب أوالً  .عندما حضرته الوفاة أوصى الشاه رضا ابنه محمدا ً
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قائالً ( لقد استعدت السيطرة على الضفة الشرقية للخليج  -يقصد األحواز العربية  -وعليك أن تستعيد
الضفة الغربية ) ،والضفة الغربية هي دول الخليج العربي .
وبالفعل احتل الشاه الجزر العربية الثالث التابعة لدولة اإلمارات العربية ورفض إعادتها ،وكان
مشروعه القومي المعلن هو االستيالء على الضفة الغربية للخليج العربي  .وطالب بالبحرين سلميا ً،
أوالً ،تمهيدا ً لغزوها .وقبل الشاه رضا شرعت إيران الصفوية وبشكل منظم بتهجير مواطنيها للخليج
العربي تدريجيا ً ليصبحوا بمرور الزمن مواطنين في دولة ،تمهيدا ً للسيطرة عليه ديموغرافيا ً
وديموقراطيا ً  .وكل سكان الخليج العربي من ذوي األصول اإليرانية هم ثمرة هذا التهجير المنظم
من قبل إيران في مختلف العهود .
والجواب على السؤال المطروح  :هل النظام اإليراني إسالمي ؟؟ يأتي الجواب حسب ماتقدم أن
النظام اإليراني فارسي مجوسي استعماري وليس إسالمياً...
إيران وفلسطين :
موقف إيران من القضية الفلسطينية وهي تحتل األحواز التي تضم اثني عشر مليونا ً من العرب ،أي
أكثر من الشعب الفلسطيني ،وهي أكبر جغرافيا ً من فلسطين وفيها ثروات ،مثل النفط والماء ،هي
أهم الثروات التي تقوم عليها إيران حاليا ً ؟
نحن نعتقد بأن من يحتل األحواز هو كمن يحتل فلسطين ،ألن االحتالل هو االحتالل مهما كانت
هوية الدولة التي تقوم به ،وال يوجد إنسان سليم العقل والتفكير يميز بين احتالل واحتالل من حيث
الجوهر ،وبغض النظر عن تسميته سواء كانت دينية أو قومية  .ومن يساهم في احتالل العراق
وتدميره هو مستعمر معتد سواء كانت جنسيته بريطأنية أو أمريكية أو إيرانية ،فاالحتالل هو احتالل
في نهاية المطاف .ولكن الغريب أن من يصر على تسمية ما حدث للكويت ب( االحتالل العراقي)
هو نفسه من يرفض االعتراف بأن إيران دولة محتلة وتوسعية ،وتفرض إرادتها االستعمارية على
أجزاء من الوطن العربي وتريد علنا ً ورسميا ً فرض إرادتها واستعمارها على الوطن العربي والعالم
اإلسالمي بل والعالم أجمع !
هل اإلنسان الفلسطيني أغلى من اإلنسان العربي في األحواز والعراق؟؟؟ مع أننا قوميون
وإسالميون نساوي قيمة كل العربي مع العربي اآلخر والمسلم مع المسلم اآلخر ؟ وهل أرض
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فلسطين أغلى من أرض العراق مع أننا كقوميين وكإسالميين نساوي في قيمة األرض العربية
واإلسالمية أينما كان ت جغرافيتها ؟ وهل عروبة فلسطين تختلف عن عروبة البحرين واإلمارات كي
ندافع عن فلسطين ونغض النظرعن تفريس البحرين واإلمارات والعراق؟ وهل الصهينة أقل خطرا ً
من التفريس الذي يتعرض له األحوازيون منذ ضمهم بقوة بريطانيا إلى إيران في العشرينيات من
القرن العشرين ،أي قبل أن تحتل فلسطين ؟ أن تغيير الهوية القومية والدينية ألي بشر بالقوة هو
عمل مدان بغض النظر عمن يقوم به ،فلماذا نلعن إسرائيل نتيجة الصهينة ونصفق إليران رغم أنها
تفرس أجزاء من وطننا ،على نحو منهجي مشابه بل ويطابق الصهينة ؟ وهل العنصرية الصهيونية
أكثر إيذاء من العنصرية الفارسية التي دمرت الدولة العربية اإلسالمية ،في العهدين األموي
والعباسي ،وتحاول األن تفريس الوطن العربي تحت غطاء نشر التشيع الصفوي ،مع أن العنصرية
مذمومة ملعونة كائن من كان مروجها ؟ لماذا يصفق البعض إليران عندما تشتم إسرائيل لكنهم
يضعون أ لسنتهم في علب خصصت للنظارات الطبية عندما يأتي ذكر الجزر العربية الثالث،
واألحواز التي تحتلها إيران ،والغزو اإليراني الحالي للعراق ؟ والبد من التذكير بأن فلسطين بلد
المسجد األقصى ثالث الحرمين وأولى القبلتين ،لها مكانة مقدسة عند العرب والمسلمين ...لكن هذا
اليجعلنا ننسى األحواز أو أن النفكر فيها والننصرها ...
الخميني يصدر الثورة :
وإذا أردنا أن نعود ألصل تفجير المشاكل بين العرب وإيران في زمن الماللي علينا أن نطرح أيضا ً
األسئلة التالية  :ما معنى ونتائج شعار خميني األول المسمى ( تصدير الثورة اإلسالمية ) إلى أقطار
هي باألصل والواقع إسالمية ؟ أن معناه األساسي هو السيطرة عليها لصالح األمة اإليرانية باسم
اإلسالم وهذا ما أكده الدستور اإليراني ،تصدير الثورة معناه نشر التشيع الصفوي في العالم العربي
إلعادة مجد اإلمبراطورية الساسانية المجوسية .وما معنى إصرار خميني على إسقاط النظام الوطني
في العراق تحت شعار ( أن تحرير القدس يمر عبر تحرير بغداد ) ؟ ولماذا قال خميني أن إسقاط
صدام حسين بعد إسقاط الشاه واجب ديني ،مع أن العراق لم يكن قد بادر بالعداء إليران الجديدة بل
كان أول المعترفين بنظامها وأول المهنئين بنجاح التغيير فيها ؟ ولسوء حظ نظام الماللي فأن هذا
الشعار قد كشفت حقيقته حينما قال كيسنجر علنا ب (أن حل مشكلة القدس يمر عبر إسقاط صدام
حسين ) ! وهكذا تطابقت حتى شعارات إيران الماللي مع شعارات إسرائيل وحماتها !
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هل نسينا أن خميني ( الذي يدعي اإلسالم) هو من أصر على فرض الحرب مع العراق بسبب
تمسكه التام بأن شط العرب ومناطق حدودية هي جزء من إيران ؟ هل نسينا أن إيران لم تتخ َل عن
مطالبتها بالتعويض بعد الغزو ،رغم أنها كانت تقول أن خالفها هو مع البعث وصدام حسين وليس
مع شعب العراق المسلم ،ولكن بعد إسقاط النظام الوطني تمسكت إيران بدفع العراق (الجديد)
التعويضات التي تظن أنها تستحقها ؟ هل نسيتم أن الحكيم وهو إيراني األصل ،قد طالب بدفع
العراق تعويضات تبلغ أكثر من مائة مليار دوالر إليران ،وقيل ألف مليار دوالر ؟؟؟ وسيدفعها
لم تتمسك بالحدود
المالكي أو بدأ بدفعها من حساب الشعب العراقي العربي ،إذا كانت إيران إسالمية َ
والمسائل المالية مع المسلمين األخرىن ،خصوصا ً وأنها ليست حقوقا ً إيرانية ثابتة بل هي موضوع
خالفات عميقة وقديمة ،أبدى الشاه محمد رضا بهلوي القومي الفارسي المتعصب ،مرونة فيها أدت
إلى توقيع اتفاقية الجزائر مع العراق ،والتي رفضها خميني حينما وصل للسلطة بحجة أنها من صنع
الشاه محمد رضا بهلوي ؟
وهناك مسأ لة جوهرية وهي التي تتلخص في السؤال  :من يرفض التصالح والتفاهم ؟؟ العرب أم
إيران ؟ من المستحيل العثور على دليل واحد يثبت بأن العرب كلهم كانوا البادئين بأي مشكلة مع
إيران أو باستفزازها ،فهي دائما ً كانت المبادر بالعمل ضد المصالح العربية ،فاألحواز احتلتها في
زمن رضا بهلوي بمساعدة االستعمار البريطاني ،وهي التي تطالب بالبحرين ،وهي التي احتلت
الجزر العربية الثالث ،وهي التي تزرع مواطنيها في الخليج وتعمل على تفريسه ،وهي التي لديها
حركة تبشيرية صفوية علنية ورسمية ترصد لها مليارات الدوالرات وليس العرب ،وهي التي تصر
على التمسك بما تعــده حقها في الحــدود ،وهي التي تتحدث باســتمرار عــن عائــديـــة عــرب
الخليج والعراق لها !
ونظام خميني أشد تمسكا ً باألرض والحدود والمصالح اإليرانية من نظام الشاه ،ومشاكله مع العرب
هي عبارة عن وراثة كاملة لمشاكل الشاه مع العرب ،وأغلب مصادر الخالفات مع العرب متوارثة
من زمن الشاه وما قبله ،والفرق الجوهري بين التوسع الشاهنشاهي والخميني هو أن الثاني أشد
تطرفا ً وأوسع جغرافية ألنه باسم اإلسالم يريد حكم العالم برمته وليس العالم اإلسالمي كما يعلن
الدستور اإليراني .
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لم ال تتراجع إيران خميني وخامنئي عن احتالل الجزر الثالث التي احتلها الشاه إذا كانت إسالمية
حقا ً وليست قومية ؟ ولم تستمر في نفس سياسة الشاه في رفض االعتراف بالقومية العربية في
األحواز ،وبالقوميات األخرى مثل األذرية والبلوشية والكردية ،وتصر على تذويبها بالقومية
الفارسية عبر فرض اللغة الفارسية عليها ،وتنظم مجازر دورية ضد المطالبين بحقوقهم القومية
هناك؟
هل شــاهد أحـد أي تــراجــع في زمــن خميني عن الســـياسات التوسعية اإليرانية الشاهنشاهية ؟
بالطبع كال ،بل أن التوسعة اإليرانية في زمن خميني أصبحت أشد وأوسع وأنشط وأخطر مما كانت
عليه في زمن الشاه .
للصفويين موقف سلبي من الجهاد في سبيل هللا (:)1
(( منذ أن أذن هللا لنا بالجهاد سل سلفنا الصالح  -رضوان هللا عليهم  -سيوفهم وأنطلقوا في مختلف
أرجاء األرض ينشدون إحدى الحسنيين :النصر أو الشهادة ،وكان فتح فلسطين على يد الصحابي
الجليل عمرو بن العاص رضي هللا عنه من ثمار هذا الجهاد المبارك .وعرف المسلمون طوال
مراحل التاريخ كيف يحافظون على المسجد األقصى ،وليس بيننا من يجهل سيرة البطل صالح
الدين األيوبي ،الذي استطاع تحرير األقصى من رجس الصلىبيين بعد استعمار نكد دام مائة عام،
والرافضة من أشد أمم األرض كرها ً لهذين القائدين العظيمين :عمرو بن العاص ،وصالح الدين
األيوبي .وكان علماؤنا األفاضل يقودون األمة في مسيرة جهادها التي أخذت أشكاالً مختلفة ،ونذكر
من بين هذه األسماء :الشيخ الحاج محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين ورئيس المجلس اإلسالمي
األعلى،والشيخ كامل القصاب ،والشيخ عزالدين القسام ،ثم الشيخ حسن البنا ،والشيخ مصطفى
السباعي ،والشيخ أمجد الزهاوي ،والشيخ محمد محمود الصواف  -رحمهم هللا وأسكنهم فسيح
جنأنه - .وال نعرف للشيعة مشاركة في هذا الجهاد المبارك ،بل ومن المؤسف أن شيوخهم في هذه
المراحل كانوا مشغولين بتأليف الكتب التي يتهجمون بـها على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه
سفون في شتم أبي هريرة رضي هللا عنه ،وأقرب مثال على ذلك ما
وعلى آله وصحبه وسلم ،وي ّ
كتبه عالمتهم في جبل عامل عبد الحسين شرف الدين ،أما إيران الشاه فكانت على عالقة وثيقة مع

 - 1هذا ماقاله الشيخ سرور زين العابدين في مجلة السنة العدد (. )97
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إسرائيل ،ومعظم آيات الشيعة كانوا من المؤيدين للشاه صديق إسرائيل  .وليس فقط موقفهم سلبيا ً
من الجهاد ،بل وقفوا مع أعداء المسلمين ،كما فعل العلقمي ( )1في بغداد ...
القـرامطة الجــدد
 جرائم النظام األسدي عام( )2011و ( )2012حيث الدبابات والطائرات تقصف الشعب األعزل
بالهاون والصواريخ والمدفعية الثقيلة (155ملم ) ،والطائرات العمودية ،بل وطائرات الميج
( )25 ،23 ،21التي ماسمعنا يوما ً اشتراكها في معركة ضد الصهاينة ...
 قطع الكهرباء والماء عن الشعب حتى عن المشافي  ...نهب وسلب البيوت والمتاجر ،وانتهاك
األعراض  ...وتدمير المشافي الميدأنية ،وقتل األطباء ،وبيع أجزاء من أجسام الجرحى قبل قتلهم
 دخول الجنود إلى المساجد وتمزيق المصاحف والدوس عليها واالعتداء على العلماء واألئمة كما
فعلوا بالشيخ أسامة الرفاعي عافاه هللا وحفظه من بطشهم  ....علما ً أن الفرنسيين لم يدخلوا
المساجد ...ومن المؤلم أن نقول أننا لم نسمع أن الجنود الصهاينة يدخلون المساجد ....
 المثيل لهذه الجرائم في التاريخ سوى جرائم أبيه الهالك حافظ بائع الجوالن ...
 المقابر الجماعية في تدمر وطريق سريحين وجنوب الملعب في حماة وغيرها ..
 يرى بعضهم أن حافظ ورفعت قتلوا قرابة مائة ألف مواطن من الشعب السوري خمسون ألف
من حماة وحدها....
 ودمروا كليا ً أو جزئيا ً ثمانين مسجدا ً في حماة عام 1982م .

 - 1ابن العلقمي وزير الخليفة العباسي المستعصم ،رتب مع هوالكو بمعاونة نصير الدين الطوسي قتل الخليفة واحتالل بغداد ،على أمل أن
يسلمه هوالكو إمارة المدينة .قال خير الدين الزركلي في كتاب األعالم" :ابن ال َعلٌقَمي (593هـ 656 -هـ 1258 - 1197 /م) محمد بن
أحمد (أبو محمد بن محمد بن أحمد) بن على ،أبو طالب ،مؤيد الدين األسدي البغدادي ،المعروف بابن العلقمي :وزير المستعصم العباسي.
وصاحب الجريمة النكراء ،في مماألة "هوالكو" على غزو بغداد ،في رواية أكثر المؤرخين العرب من امثال ابن كثير و ابن تغري اتهموه
بالخيأنة و العمالة للمغول .واتفق أكثر المؤرخين على أنه ماأل التتار ،وواله هوالكو الوزارة مدة ً قصيرة ،ومات ودُفن بمكان قريب من
مشهد اإلمام موسي الكاظم بن االمام جعفر الصادق بالكاظمية ببغداد .ويرى أحد الكتاب وهو ريوفأن أميتاي بريس أن المغول تلقوا
المساعدة من المسلمين الشيعة الذين يحملون الضغينة ضد المسلمين السنة .اما ابن كثير فقد أرجعها إلى فتنة عظيمة حدثت بين الشيعة
والسنة نهبت فيها الكرخ ومناطق الشيعة مما زاد حنق ابن العلقمي على الخليفة خاصة والسنة عامة ونتيجة لذلك سهل لهوالكو دخول
بغداد وأصبح ابن العلقمي وزيرا ً لهوالكو...
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 هذه األفعال أفعال األسد الكبير واألسد الصغير الشبيه لها إال عند القرامطة ..الذين قتلوا الحجاج
في صحن الكعبــة المشـــرفة ،وأســروا ثالثيــن ألفا ً من النســاء وذراري مكة ....
مايفعله الشبيحة وأفراد الحرس الثوري اإليراني وجنود حزب هللا()1من قتل وتمثيل واغتصاب ونهب
وسلب ،للمواطنين المدنيين في سوريا الذين يطالبون بحقهم في الحرية بمظاهرات سلمية  ...فقابلوهم
بالبطش واإلرهاب  ...يذكرني بما فعله حافظ األسد في الثمأنينات في حماة خاصة وجسرالشغور
وغيرهما ،فقد قتل النظام األسدي الصفوي قرابة ألف مواطن من خيرة السوريين في سجن تدمر في
( ،)1980/6/27فتحوا علىهم نيران األسلحة الرشاشة ،بعد أن جمعوهم في ساحات السجن ،كما قتلوا
ألوفا ً من المواطنين الحمويين ودفنوهم في أخدود قرب سريحين ،ونفذوا عدة مجازر جماعية في حماة
( ) 1982منها مجزرة جنوب الملعب البلدي عندما جمعوا المواطنين في الساحة ورشوهم فقتلوا قرابة
( )1500مواطن حموي في لحظات  ....حتى يرى بعضهم أن حافظ األسد وأخوه رفعت قتلوا قرابة
مائة ألف مواطن سوري ...
ومايفعله النظام األسدي الصفوي اليوم على يد بشار وأخيه ماهر وشركائهم ،التجد له مثاالً في التاريخ،
إال مافعله أجدادهم القرامطة ....
دراسة من الرياض لـ"الهالل الشيعي"

()2

تحت عنوان "هالل شيعي وانبعاث الشيعة :األساطير والحقائق" قدم نواف عبيد مدير
"مشروع تقويم األمن الوطني السعودي" والمستشار لدى الحكومة السعودية ورقة بحثية باللغة
اإلنكليزية ترجمتها نسرين ناصر ،تتناول العناصر الديموغرافية السياسية النفطية األمنية
لدول المنطقة والمجموعات السنية والشيعية فيها ..هنا نصها الذي تنفرد "قضايا النهار" بنشره

 أسس حزب هللا الشيعي في لبنان عام  1982م ،ولكنه دخل معترك السياسة عام 1985وقد ولد هذا الحزب من رحم حركة أملالشيعية اللبنانية المدعومة من إيران .وقد تسمي بدايةً باسم أمّه (حركة أمل الشيعية) فتس ّمي بـ(أمل اإلسالمية) رغبةً في توسيع نطاقه
ليشمل األمّة اإلسالمية ،ألن دور حركة أمل اقتصر على النطاق الشيعي السياسي اللبناني ،وتكون (أمل اإلسالمية) هي من يتولّى نشر
التشيّع في لبنان والعالم اإلسالمي ،وأخذ صورة المناضل المقاوم الذي يحمل ه ّم الدفاع عن األمّة وحماية مقدّساتها.
ونظرا ً لما اقترنت به (حركة أمل الشيعية) من أعمال وحشية وجرائم بشعة ال تخوّ ل وليدها (أمل اإلسالمية) من استالم مهام الدفاع عن
األمة ،وخشيةً من هذا فقد ُكوّ ن حزبٌ جديد ،وهو ما يُعرف اليوم بـ«حزب هللا»
 - 2مشروع إيراني صفوي مجوسي طرح بعد احتالل العراق من قبل أمريكا وتسليمه إليران ،ويقضي المشروع الذي سمي الهالل
الشيعي ،بأن تكون الغلبة للشيعة في أفغانستان والعراق وسوريا ولبنان ،وأن تكون تابعة سياسيا ً إليران ،وقد تحققت كل أطرافه ماعدا
سوريا (،لذلك تقف إيران بكل قوتها ضد الثورة السورية ) ،صحيفة النهار ( .)2006/6/ 4
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بموافقة صاحب البحث وتترك للمعنيين والمهتمين التعليق على اآلراء والمعلومات
واإلحصاءات الواردة فيه.

"انبعاث" الشيعة
بعد األحداث األخيرة في العراق ولبنان ،ل ّمح كثر إلى أن هناك " انبعاثا ً " للشيعة.
يشيرون إلى أن من شأن هذا األمر أن يغيّر ميزان القوى في الشرق األوسط لمصلحة الشيعة
على حساب السنّة.
صحيح أن الشيعة واجهوا تمييزا ً في المنطقة بأسرها ،لكن حقوقهم ّ
تتعزز أكثر من خالل
اإلصالح السلمي.
لكن هناك عوائق ديموغرافية واقتصادية وعسكرية كبيرة تعرقل حصول انبعاث شيعي واسع
ويقوض النفوذ السنّي.
النطاق من شأنه أن يزعزع الستاتيكو ّ ِ
لمحة عامّة عن السنّة والشيعة في العالم
عدد السنّة اإلجمالي 1.17 :مليار نسمة ( 84.6في المائة من مجموع المسلمين).
لدى ّ
ست دول إسالمية كبري غالبيّة سنّية :أندونيسيا وباكستأن والهند وبنغالدش وتركيا
ومصر.
السعودية ،البلد األغنى في العالم اإلسالمي ومهد اإلسالم ،هي دولة سنّية محورية.
وعدد الشيعة اإلجمالي 213 :مليون نسمة ( 15.4في المئة من مجموع المسلمين).
لدى أربع دول فقط غالبيّتها شيعية :إيران وأذربيجان والعراق والبحرين( .الشيعة مجموعة
القوة الشيعية األساسية.
كبيرة في لبنان لكنّهم ليسوا غالبيّة مطلقة) .وإيران هي ّ
تنقسم الطائفة الشيعية إلى ستّة مذاهب مختلفة:

الطائفة األساسية واألكثر تأثيراً هي الجعفرية

(مدرسة الفكر الرسمية في إيران والعراق،
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والشيعة العرب في الخليج) .باإلضافة إلى ذلك ،هناك مذاهب عدّة مرتبطة بالطائفة الشيعية ال
سيّما اإلسماعيليين والعلويين( )1والزيديين.
توزيع القوى االقتصادية
قوتان إقليميّتان أساسيّتان ،والمقارنة بينهما مفيدة.
السعودية (السنّة) وإيران (الشيعة) هما ّ
إجمالي الناتج المحلي في السعودية أعلى من إجمالي الناتج المحلي في إيران بستّين في المئة.
(والرقم الذي يعطيه المصرف المركزي عن إجمالي الناتج المحلّي اإليراني أق ّل بعشرين في
المئة من الرقم الذي يعطيه صندوق النقد الدولي).
القوة االقتصادية لتحقيق طموحاتها اإلقليمية أو دعم بلدان أخرى ذات غالبيّة
تفتقر إيران إلى ّ
شيعية .الدخل الفردي اإليراني هو من بين األدنى في الشرق األوسط (أق ّل ب 25في المئة من
الدخل الفردي السعودي) .الغالبية الساحقة من القوى االقتصادية في العالم اإلسالمي هي دول
سنّية.
توزيع موارد الطاقة
السعودية هي أكبر منتج ومصدِّر للنفط في العالم .اإلنتاج اإليراني هو أق ّل من نصف اإلنتاج
مرات من الصادرات السعودية.
السعودي ،والصادرات اإليرانية أق ّل بأربع ّ
على الرغم من ك ّل ما يقال عن "سالح النفط" اإليراني ،ليست إيران سوى رابع مصدِّر بعد
السعودية وروسيا والنروج .بحلول منتصف  ،2007ستصبح الطاقة االحتياطية السعودية
مرات من عائدات
موازية لك ّل الصادرات اإليرانية .وعائدات النفط السعودية أعلى بأربع ّ
النفط اإليرانية التي هي قريبة من العائدات في بلدان الخليج الصغيرة مثل اإلمارات العربية
المتّحدة أو الكويت.
توزيع الموارد العسكرية
تملك إيران واحدا ً من الجيوش األقوى واألكثر قدرة ً في المنطقة ،لكنّه ال يزال متخلّفا ً جدا ً عن
القوة العسكرية العظمى في المنطقة.
الجيش اإلسرائيليّ ،

 - 1الشيعة في إيران يكفرون العلويين واليرون أنهم مسلمون ،إال أن حافظ األسد بذل جهودا ً كبيرة في ( تشييع ) العلويين ،كي يؤكد أنه
رئيس مسلم ،ألنه يدعي أنه من العلريين ....

51

قوتها الجويّة) تشيخ ،وبنا ًء عليه فاعليتها في ساحة
األعتدة الحربية اإليرانية (ال سيّما أعتدة ّ
المعركة موضع ّ
شك .من شأن حيازة إيران أسلحة نووية أن تدفع قوى إقليمية أخرى للسعي
ي.
إلى امتالك رادع نووي أيضاً .كما يمكن أن تؤدّي إلى ردّ غربي قو ّ

خــالصــة
سيحصل الشيعة على مزيد من الحقوقّ ،
لكن "االنبعاث" الكامل غير ممكن بسبب التحدّيات
الديموغرافية واالقتصادية والعسكرية .عالمياً؛ الشيعة أق ّل عددا ً بمعدّل واحد على أكثر من
القوة لتحقيق
خمسة ،وفي الشرق األوسط الشيعة أقلّية بك ّل وضوح .اقتصاديا ً تفتقر إيران إلى ّ
قوة عظمى ،ال
طموحاتها المعلَنة أو دعم الحركات الشيعية في الخارج .في حين أن إيران ّ
قوتها النفطية مع خطابها.
تتناسب ّ
ي مواجهة عسكرية بين إيران وجيرانها إلى تد ّخل الواليات المتّحدة ،وستدفع حيازة
ستؤدّي أ ّ
قوة مهيمنة في
أسلحة نووية قوى إقليمية أخرى إلى القيام بالشيء نفسه .لن تكون هناك ّ
الشرق األوسط ،وإنما ميزان قوى بين بلدَين أو ثالثة بلدان قيادية في المنطقة.
مبادرة الطاقة االستراتيجية التي أطلقتها السعودية حيال إيران
في ضوء األزمة اإلقليمية وأسعار النفط المرتفعة ،أصدرت السعودية توجيها ً للفصل بين
الطاقة والسياسة الخارجية ،وإبعاد ك ّل االعتبارات السياسية عن القرارات المتعلّقة بإنتاج
النفط .وستزيد القدرة اإلنتاجية من أجل التصدّي لك ّل اآلثار السلبيّة التي يمكن أن تترتّب عن
خلل كبير في العرض من أربعة مصدِّرين أساسيين:
إيـــران

 :تهدّد باستخدام النفط سالحا ً سياسياً؛ احتمال خوض حرب مع الواليات المتّحدة.

فنزويال

 :تهدّد باستخدام النفط سالحا ً سياسياً.

نيجيريا

مستمرة.
 :اضطرابات
ّ

العراق

 :هجمات ناجحة على بنى تحتية نفطية واحتمال وقوع حرب أهليّة.

المرحلة األولي  :بحلول حزيران  ،2007من المتوقَّع أن يصبح لدى السعودية طاقة احتىاطية
توازي كل الصادرات اإليرانية.
المرحلة الثانيـة :بحـلول  ،2010/2009الهـدف هـو تلبية الطلب العالمي عند حدوث خلل
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محتمل في اإلنتاج في إيران وواحد من البلدان الثالثة األساسية األخرى المصدِّرة للنفط
(فنزويال أو نيجيريا أو العراق).
المخاوف من "جبهة شيعية" شرق أوسطية تتصاعد
كتبت صحيفة ( كويت تايمز) تقول :
"لقد وصل الخوف من "جبهة شيعية" إلى حد الحمى في الشرق األوسط .كما أن بعض حلفاء
أميركا الشديدي األهمية هم من بين الدول األكثر قلقاً .وقد يكون ذلك الخوف وراء الدفع
الجديد لسالم فلسطيني -إسرائيلي .فالعنف في العراق والقوة المتنامية لشيعة إيران هما
العامالن األساسيان خلف ما يسميه البعض "الهستيريا الجديدة المناهضة للشيعة" .فنفوذ حزب
هللا العسكري الشيعي الجديد بعد حرب الصيف مع إسرائيل يعتبر أيضا ً عامالً أساسياً" .هذا ما
قالته فالي نصر ،وهي خبيرة إيرانية في  Naval Postgraduateفي الواليات المتّحدة.
فاإلشارات صاعقة:
• الصحف في العربية السعودية مليئة بتحذيرات رجال دين من المسلمين السنة الذين
يؤكدون -من دون إثبات كبير -بأن المسلمين السنة في الشرق األوسط بدأوا يتحولون ليصبحوا
مسلمين شيعة .وفي هذه األثناء ،تقوم الحكومة السعودية بالضغط من خلف الستار لكي يتّحد
العراقيون السنة للحد من النفوذ السياسي الشيعي هناك.
• وفي األردن ،رفض المسؤولون خططا ً لبناء جامع شيعي جديد.
• وفي الخليج ،بما في ذلك دبي ،البحرين وقطر ،فإن المخاوف من إيران تختلط بالخالفات
حول كيفية التعامل مع نجمها الصاعد.
• وحتى في مصر ،تقع الهواجس حول حزب هللا وإيران ،وبشكل ظاهر ،خلف الجهود للدفع
تجاه سالم إسرائيلي -فلسطيني .وأن القيام بتقدم ما حول القضايا الفلسطينية قد يقود المواطنين
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العرب لتقبّل حكومات معتدلة بدالً من مجموعات راديكالية كحزب هللا.
مطبوعات تهاجم الصحابة توزع في مصر واألزهر يمنع تداولها

()1

قرر األزهر الشريف منع تداول عدد من المطبوعات الشيعية التي يتم تداولها في مصر،
وقامت الجهات األمنية المسؤولة وجهاز المطبوعات بالتعاون مع مجمع البحوث اإلسالمية
بعملية المصادرة ،وجاء المنع في أعقاب ندوة لمناقشة كتاب عن الشيعة والتشيع هاجم فيها
بعض الحضور كبار الصحابة.
وقالت مصادر إعالمية أن األزهر طالب بمنع تداول كتاب "الملحمة الحسينية" لمرتضى
سمرة بن جندب
المطهري الذي تطاول فيه الكاتب على الصحابيين معاوية بن أبي سفيان و ُ
رضي هللا عنهما ،والذي جاء فيه أن معاوية و"حاشيته" كانوا قد استثمروا في الواقع قسما ً من
بيت مال المسلمين في شراء ذمم الوعاظ ورجال الدين ،فضالً عن أن المؤلف قد غلبت عليه
النزعة الشيعية.
وأوضح تقرير األزهر  -الذي نشره موقع "مصر العربية" على األنترنت  -حول الكتاب أنه
يجب عدم نشره أو تداوله حفاظا ً على عقيدة أهل السنة والجماعة.
كما طالب األزهر أيضا ً منع وتداول مجلة "أهل البيت" والتي تصدرها دار الهدف لإلعالم
والنشر باعتبار أنها تعبر عن وجهة نظر الشيعة االثني عشرية ،والتي تخالف في كثير من
أصولها مذهب أهل السنة والجماعة .وتهاجم من أولها إلى آخرها صحابة( )2رسول هللا صلى
هللا علىه وسلم ،وأكد األزهر أن هذه المجلة تحاول ترسيخ الفكر الشيعي في مصر ،كما أنها
تؤدي إلى حدوث فتنة دينية.
وكانت قد عقدت ندوة في قاعة مكتبة "دار الشروق الدولية" وسط القاهرة يوم  18تشرين
ثأني (نوفمبر)  ،2006لمناقشة كتاب الكاتب الشيعي (أحمد راسم النفيس)( :الشيعة والتشيّع
ألهل البيت) ،نشرت صحف ومواقع مصرية أنها تضمنت تعليقات مسيئة كان يطلقها بعض

 - 1خدمة قدس برس2006/12/4 :
 - 2اليغيب عن ذهننا أن هدف الصفويين من سب الصحابة وشتمهم والتنقص منهم هو دحـر اإلسالم ونقضه ،ألن اإلسالم جاءنا عن
طريق الصحابة رضوان هللا علىهم ،ثالثة آالف حديث لرسول هللا صلى هللا علىه وسلم ،جاءتنا عن طريق عائشة رضي هللا عنها ،لذلك
يركزون على الطعن في عائشة رضي هللا عنها ،والغاية من زواج الرسول صلى هللا علىه وسلم منها هي نقل الدين لنا ،وقد فعلت
رضي هللا عنها  ...أما هم ( الصفويون ) فالدين عندهم ينقله األئمة المعصومون ،لذلك الحاجة للصحابة عندهم ...
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الحضور المتشيّعين استنكاراً ،كلما ذُكر اسم أحد الخلفاء المسلمين ،ما دفع المستشارة الدكتورة
نهى الزيني لمطالبة من يقومون بهذا من المتشيعين بالكف عن توجيه االتهامات والشتائم إلى
صحابة رسول هللا صلى هللا علىه وسلم ،وهددت باالنسحاب ما لم تتوقف المداخالت المسيئة.
وعلّقت المستشارة على الكتاب موضوع الندوة ،بأنه يحتوي على روحٍ عدائية تجاه أهل
السنة ،خاصةً لدى حديثه عن الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم ،مع أن الكتاب أصالً ،قد
كتبه صاحبه الشيعي للتقريب بين الشيعة وأهل السنة.
وشهدت الندوة جداالً بين الحضور خصوصا ً في أعقاب انتقاد الكاتب اإلسالمي الدكتور عبد
الفتاح رزق ،عقيدة عصمة اإلمام عند الشيعة ،واتخاذه (أي اإلمام) وسيطا ً لتوبة اإلنسان
الشيعي إلى هللا عز وجل ،ما أثار الحضور الشيعة بدورهم.
علماء يرحبون بفتوى خامنئي
وسبق لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن رحب بالفتوى التي أصدرها علي الخامنئي مرشد
الجمهورية اإليرانية بتحريم سبّ الصحابة والخلفاء الراشدين ،واعتبرها خطوة مهمة ومقدرة
في إطار السعي نحو التقريب بين أهل المذهبين الكبيرين السنة والشيعة.
حيث أكد خامنئي ،ردا ً على سؤال وجه إليه حول حكم سب الصحابة والخلفاء الراشدين :أن
أي قول أو فعل أو سلوك يعطي الحجة والذريعة لألعداء أو يؤدي إلى الفرقة واالنقسام بين
المسلمين هو بالقطع حرام شرعا ً.
وأشارت صحيفة "األهرام" المصرية في عددها الصادر بتاريخ  23تشرين ثاني (نوفمبر)
 2006أن السلطات اإليرانية طالبت بتعميم الفتوى وإرسالها إلى وسائل اإلعالم المختلفة.
واعتبر الدكتور محمد س ليم العوا األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين ،في تصريحات
خاصة لموقع االتحاد أن هذه الفتوى تعد خطوة مهمة طالما نادى بها اتحاد العلماء ،الفتا ً إلى
أنها ستساهم في إزالة المشاعر السلبية التي تظهر بين وقت وآخر بين السنة والشيعة.
جدير بالذكر ،أن االتحاد العالمي لعلماء المسلمين ،يضم علماء من جميع المذاهب ،ولرئيسه
ثالثة نواب من الشيعة والسنة واإلباضية ،وهو يؤكد دوما ً على موقفه الثابت من ضرورة وأد
أي فتنة بين المسلمين في مهدها ،ومن ضرورة التقريب بين أهل المذاهب اإلسالمية وعلمائها
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وأتباعها ،ومن ضرورة التعاون بين المسلمين كافة فيما اتفقوا عليه ،وأن يعذر بعضهم بعضا ً
فيما اختلفوا فيه.
الشيعة في مصر
وسبق أن قال زعماء للطائفة الشيعية في مصر أنهم يعتزمون التقدم بطلب إلنشاء أول حزب
سياسي للشيعة في مصر في تشرين أول (أكتوبر)  2005وهو ما لم يحدث.
وعلى الرغم من اشتهار المصريين بالحفاوة بآل البيت وانتشار ظاهرة زيارة أضرحتهم
(الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرها) ،وظهور اسم "الشيعة" في بعض العناوين
القليلة التي نشرت على مدار العشرين عاما ً الماضية في صفحات الحوادث بالصحف
المصرية تحت عنوان "ضبط تنظيم شيعي متطرف" ،فلم يكثر الحديث عن الشيعة في مصر
إال في اآلونة األخيرة مع تزايد صدور تقارير حقوقية أمريكية ومصرية تتحدث عن انتهاكات
ضدهم.
وجاءت زيارة لجنة الحريات الدينية األمريكية لمصر في حزيران (يونيو)  2004لتفتح الملف
بشكل أكبر بعدما سعى أعضاء اللجنة للحديث مع مسئولين مصريين ودينيين مثل مفتي مصر
الدكتور علي جمعة عن التضييق على البهائيين والشيعة في مصر وعدم تمتعهم بالحرية
الدينية ،حيث أعقب هذا صدور تقارير حقوقية أخرى لمنظمات مصرية تشير لتاريخ هذه
االنتهاكات ضد الشيعة الذين ال توجد إحصاءات رسمية بعددهم ويقدرهم تقرير لجنة الحريات
الدينية األمريكي بـ () 700ألف نسمة ( %1من السكان).
وجاء الحديث عن انتهاكات ضد الشيعة في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولو األزهر الشريف أن
المذهب الشيعي معترف به دينيا ً في مصر منذ فتوى الشيخ محمود شلتوت شيخ األزهر عام
 1959بجواز التعبد على مذهب الشيعة اإلمامية االثني عشرية ،وتأكيد الشيخ سيد طنطاوي
شيخ األزهر الحالي للفتوى ذاتها واعتباره مذهبا ً جائزا ً شرعا ً كسائر مذاهب السنة.
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إيران تريد السعودية والخليج والعراق إلقامة إمبراطورية عالمية بمشاركة الروس أو
الصينيين أعداء الغرب

()1

كانت بالد فارس إمبراطورية وستصبح إمبراطورية مرة أخرى .إنها ال تريد إسرائيل،
بل السعودية والخليج ،الذي ما يزال السعوديون يسمونه الخليج العربي .ليس رئيس إيران
غبياً .الفارسي يبغضنا ويستغل النزاع للحصول على أصدقاء في المنطقة ،ألنه يعلم أن
تخويفاته ستلقي هستيريا في إسرائيل ،وغضبا ً معتدالً في العالم الغربي ،الذي ال يفهم أنه
موجود في الجملة قريبا ً من هنا ،في الجانب الثاني من "إسرائيل".
عندما يحصل اإليرانيون على الخليج والعراق والسعودية وعلى احتياطي النفط الكبير
سينضمون إلى الروس ككبار ،الذين يعودون إلى الحلم بإمبراطوريتهم ،وسيخرجون معا ً
لهزيمة الغرب الغارق حتى عنقه بخداع الذات.
ستنسحب أمريكا من العراق ليربت األمريكان األخيار بعضهم لبعض على األكتاف،
وسيكون العراق فارسيا ً ،وسيستمر الشعب فيه يقتل بعضه بعضا ً لمتعة الفارسي ،الذي لم
ينس أنه فقد عندهم مليون فارسي .وستقوم إمبراطورية فارسية كتلك التي كانت مرة.
يوجد للمسلم ذاكرة ،تخالف ما عندنا ،ال تعتبر الزمن .أنها تعلم أن الزمن معطى طبيعي
وأننا عابرون فيه فقط .إنه ينتظر .الصبر جزء من طبيعته .أن الحرب التي تجري األن
في العراق وستجري هنا أيضا ً فوضى في الظاهر فقط .يعد أحمدي نجاد زمنه بهدوء
وبحكمة .إنه يملك ديانة وإلها ً .إنه يتذكر الحرب مع العراق وينتظر أن يضم أكثره إلى
دولته الشيعية .إنه يضلل الجميع .ويسقط لبنان ،ويتغلغل في سورية ،ويلعب بغزة
وبالضفة الغربية ويسمح لإلسرائيليين بإيهام أنفسهم بأنه يريد المس بإسرائيل.
وفي الواقع لن يمسها .سيواصل التحرش بها بتوسط حزب هللا وحماس ووساطة الخوف
اليهودي الطبيعي .ألنه يعلم أنه إذا مس إسرائيل ،فإن إسرائيل ستقضي على مدنه .ال
يجدر به ذلك .يريد أن تخاف إسرائيل وال يريد أن تقضي عليه .وفي هذه األثناء سيسجد
الجميع للطاغية الجديد ،ألنه سيملك القوة االقتصادية الكبرى ،ومع الروس أو مع
 - 1صحيفة القدس العربي 2006/12/7
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الصينيين ومع الكوريين الشماليين سيحاول التأسيس لعالم جديد ،يكون مركزه بابل
(طهران) .لقد شهدنا مثل هذه األوبرا وما زلنا ال نفهمــها ،ولهـذا سنشهدها مرة
أخرى(.)1
تعلىق الباحث الحالي :
بعد أن احتلت أمريكا العراق عام ( )2003ثم سلمته إليران ،ومازال آيات الشيعة اليفتون بالجهاد ضد
االحتالل األمريكي ،بل يكرر من يسأل من آياتهم ويقول (( أمريكا خلصتنا من صدام حسين )) ..
بعد ذلك طرح الشيعة الصفويون (( مشروع الهالل الشيعي )) الذي صرح به الملك عبد هللا الثاني بن
الحسـين بن طالل ،كما صرح به صاحب السـمو األمير ســــعود الفيصل يحفظـه هللا ،ويعنـي أن تكون
( أفغانستان ،والعراق ،وسوريا ،ولبنان ) تدور في فلك إيران ،ومن ثم تطوق إيران الجزيرة العربية من
الشمال ،وربما طوقتها من الجنوب بواسطة الحوثيين في اليمن ،وشيعة الخليج والسعودية ...
وهذا جعل إيران تبذل المليارات لتشييع الشعب السوري ،ويوضح كتاب ( البعث الشيعي ) تلك الجهود
سمح للدعاة الشيعة في عهد بشارأن يركزوا على
التي وجهها حافظ األسد نحو تشييع الطائفة العلوية ،ثم ُ
تشييع أهل السنة وقد حققوا نجاحات ضئيلة مثل ماجاء في نتائج البحث :
()2

خالصة كتاب البعث الشيعي في سوريا ()2007-1919
.المقدمــــــة :

بعد بروز الهالل الشيعي الذي اجتذب الصحافة ألنه فعل سياسي يبسط نفوذ إيران في المنطقة .
والشيعة التشمل العلويين والدروز واالسماعيليين  .يقصد بهم مايسمون أنفسهم ( اإلمامية ) وسماهم
أهل الشام (المتاولة ) ..
ويقدر ( فالينت ) في ( كتاب وراثة سوريا ) عددهم ببضع عشرات ألوف  ،ومنذ ( )1963جرى
تطويع جميع مؤسسات الدولة بمافيها الدينية للرئيس حتى ( )1970حي
 [ - 1يورام كانيوك -كاتب في الصحيفة( -يديعوت أحرونوت) . ]2006/12/6
 -2المعهد الدولي للدراسات السورية طبع ()2009

صارت كل القرارات بيد
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الرئيس األسد األب  ،واشترطت الموافقة األمنية لكل نشاط تقوم به المؤسسة الدينية وغيرها ...ثم
عمل على أن تكون المؤسسة الدينية جزءا ً من قوته  ،وليست قوة مواجهة له  .وألحقها بنائب الرئيس
لشئون التعليم .
وتعامل األسد األب بحذر مع التبشيير الشيعي ألنه اليريد استفزاز المؤسسة السنية ...ثم توفي وخلف
لولده مؤسسة دينية منضبطة تماما ً  ،يأمر فيطاع ..ثم اصطدم بشار بالعلماء في قضية التعليم الشرعي
عندما أصدر العلماء بيانا ً دون الرجوع إليه (تموز  )2006عندئذ فتح الباب على مصراعيه للنشاط
الشيعي  ،بل قدم لهم تسهيالت غير عادية  ،ومنها مالحقة الفكر السلفي واعتقال رموزه  ،ومصادرة
كتبه ...
الدراسات السابقة :
 -1تحذير البرية من نشاط الشيعة في سوريا ( عبد الستير آل حسين ) ( )2004نسخة إلكترونية
على األنترنت فقط ( )127ص وسط ...
 -2عملية التشييع في سوريا ( )2006 -1985بإشراف نزار نيوف  .أجراها باحثون اجتماعيون
ويالحظ عليها :
 -1مؤسسات األوقاف فقيرة بالمعلومات عن المؤسسات الشيعية ...
 -2نتائج البح تهون من أعداد المتشيعين في منطقة الجزيرة  ،وهذا أمر مخالف للواقع.
 -3دراسة متحيزة علمانيا ً وللطائفة العلوية ....
 -4ترى أن التشيع حصر في الطائفة العلوية (وهذا صحيح بنظري ومما اهتم به حافظ
األسد ومحسن األمين وموسى الصدر )  .وترى أن ( )%70من المتشيعين يومذاك
من الطائفة العلوية  ..وهذا عرض موجز للدراسة :
الفصل األول  :المنبوذون :
كل ثقافة الفكر الشيعي تتمركز حول أنهم طائفة أقلية ( مظلومة ) من قبل ( السنة
األكثرية ) .
 الوجود الشيعي في سوريا ( )1919أقلية منبوذة وآخذة بالذوبان ...
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 الشيعة في الدولة الوطنية ( )1969 -1919الشيعة في حي األمين والجورة قرب
األموي  ،في حي يفصل حي اليهود عن حي النصارى  ،وفي حي زين العابدين
بالمهاجرين  ،وفي الغوطة قرية عين ترما وقرية راوية  ،وهذه دخلها التشــيع من
القــرن الثــامن الهجري  ،وقرية نبل (حلب ) والفوعة ( إدلـــب ) وحي البياضة
بمدينـة حمص  ،وقـريــة أم العمــد  ...ويسمون ( المتاولة ) أو ( األرفاض).
وكانت نسبتهم (4 )1953ر %0فقط .
 الشيخ محسن األمين ( ت )1952جاء سوريا من جبل عامل في لبنان  ،وأسس
المدرسة العلوية أول مؤسسة تعليمية شيعية ليصحح انحرافات الشــيعة كالندب
وطعن األجساد في مآتم الحسين  ،وتحول اسم المدرسة إلى ( المحسنية ) وخالل
الستينات كان لهم وزير واحد في الحكومة البعثية ....
الفصل الثأني  :موطئ قدم
يعتبر الشيعة العلويين كفارا ً ...وأثبت الواقع أن غريزة حافظ الطائفية أقوى من
غريزته القومية ...ومع أنه يدعي القومية فهو قومي( اسما ً ) ضد القومية العربية
( فعالً ).
 حاول عبد الرحمن الخير ربط العلويين بالشيعة  ،وكان شيعيا ً فعالً...وقيل أنه
عاد إلى اإلسالم الصحيح ...
 النعرف كيف تعرف حافظ على موسى الصدر ؟ الذي أفتى بأن العلويين شيعة
ليخدم حافظ الذي يبح

عن دعم لرئاسته سوريا ( رئيس الجمهورية مسلم )

وأفتى الصدر بأن العلويين شيعة مسلمون ..
 وفي الســبعينات لجأ عـدد من العمائــم من العــراق هــربا ً من صــدام ومنهــم
( حسن مهدي الشيرازي ) الداعية الشيعي الكبير الذي اغتيل ( )1981بعد أن
أسس أول حوزة شيعية سورية ()1976في السيدة زينب وكان طالبها سوريين
وخليجيين ومن آسيا وإفريقيا وكرر الفتوى بأن العلويين شيعة مسلمون ..
 دعا حافظ الخميني لإلقامة في سوريا عندما طرده صدام  ،لكن الخميني
رفض ،وفضل فرنسا  ،وعلى الرغم من صدام األسد بإسالمييي سوريا أقام
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عالقات حميمــة مع الخميني ...مع تكــرار الخميني إلعالنه أن البعثيين كفار
( ويدعي حافظ أنه بعثي !!!)...
 عرف األسد فضيحة إيران كونترا ( إيران جيت )وأن إسرائيل تزود إيران
بالسالح  ،وكان يخاف من لحى الماللي ويتوجس الخوف منهم  ،وبقي حذرا ً
منهم  ،وبقي نشاطهم محدودا ً ومقيدا ً قي سوريا ...وحتى ( )1990ماكان
يسمح لحزب هللا بدخول سوريا وهو يعرف أنهم خمينيون ...وأغلق معاهد
ومؤسسات ومستوصفات ممولة من إيران ...وكان يحاول االستفادة منهم دون
أن يسمح لهم بنشر التشيع قي سوريا ( وحسب رأيي كان يرى أن الوقت لم
يحن بعد ) ...
 جمعية المرتضى أنشأها جميل األسد شقيق حافظ بدعم من رفعت ()1981
وبسط نفوذها في سوريا كلها  ،ولقي دعما ً من شيعة العراق وإيران
...وافتتحت عشرات الحسينيات ...ثم حلت الجمعية بعد خالف حافظ ورفعت
... )1984(...
 تشييع الطائفة العلوية :
 -1عودة الفرع إلى أصله وفتح أول مســجد للعلوييــن في بيت الشــيخ يونس
( صافيتا ) وصار تيار إصالحي مثل سليمان األحمد وعبد الرحمن الخير
يعملون على تأكيد أن العلويين شيعة .. )1925(...
 -2الديانة في دولة العلويين ( )1936عندما أقام الفرنسيون دويالت في سوريا
 ،كان تياران أحدهما تمثله العريضة المرفوعة إلى ليون بلوم رئيس فرنسا
تقول  :النصيريون أقلية دينية مستقلة تختلف عن الشعب المسلم  ،وتطلب
أن التنسحب فرنسا من سوريا...وبعد سنتين ( )1938رفعت عريضة
تقول  :العلويون شيعة مسلمون ومذهبهم مذهب اإلمام جعفر الصادق ...
 -3الظاهرة ( زيارات الدعاة الشيعة لجبل العلويين ) فقد زارهم (محمد جواد
مغنية ) اللبناني ( ، )1961ثم زارهم الشيرازي ( )1972وأصدر بيان أكد
أن العلويين شيعة ...ويذكر في البيان أن عدد المساجد (... )13
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 -4من الظاهرة إلى التيار  :بنى الشيرازي بعض المساجد  ،وأســس حوزة
اإلمام الصادق  ،لكن لم يقبل عليها العلويون  ،فاكتفى بإرسال الشباب إلى
قم ...
 -5كان حافظ األسد يدعم كل هذه األنشطة التي تؤكد أن العلويين شيعة
مسلمون ليستفيد منها كرئيس مسلم يحكم سوريا  ،قبل نجاح الثورة الخمينية
( )1979ثم وقف من ذلك موقف الحذر والمقيد والمانع لنشر التشيع خوفا ً
من نشاط العمائم وتوجسا ً للحذر منهم على كرسيه ...
 -6أرسل عشرات الطالب العلويين إلى األزهر  ،ثم سادهم قرار السماح
للبعثيين بدخول كلية الشريعة في دمشق بمعدل قليل  ،فدخل عدد منهم
وتخرج من دمشق ...ليكونوا دعاة لربط العلويين بمذهب الشيعة الجعفرية
....
الفصل الثالث  :ظاهرة العمائم السود
 كان وقف الحرب العراقية اإليرانية  ،ثم موت الخميني  ،وقفا ً عن تصدير
الثورة اإليرانية ( نشر التشيع )  .وبعد صراع بين أمل وحزب هللا راح
ضحيته ( )500قتيل في الضاحية الجنوبية من بيروت  ،قبل  ،1989ولما
أصبحت سوريا صاحبة اليد الطولى في لبنان ( )1976وبعد حرب تحرير
الكويت زادت قوة األسد اإلقليمية  ،وأعطي حزب هللا النشاط العسكري ،
وحركة أمل النشاط السياسي ( ثم سيطر حزب الالت على كل شيء ) .
 )1993 -1990( انعطف حزب هللا نحو سوريا  ،وصار خطابه أقل تشددا ً ،
وتوجه بنشاط التشييع للطائفة العلوية  ،وكانت عالقة األسد بعبد الرحمن
الخير ممتازة  ،حتى قامت الثورة اإليرانية ساءت عالقته معهم .
 االستئناف  :قدم حسين فضل هللا إلى السيدة زينب  ،وأقام مكتبا ً للفتوى
والخمس  ،ثم قدم عدد كبير من شيعة العراق بعد انتفاضة ( )1991الفاشلة في
الجنوب  ،ومنهم الداعية عبد الحميد المهاجر الذي طاف سوريا كلها  ،وكانت
له حصة تلفزيونية أسبوعية ..وأرسل الشباب إلى قــم .
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 تشيع العمال السوريون العاملون في لبنان عامة والضاحية خاصة  ،وبعضهم
من األكراد ( البدون ) مع أن الشيعة يعتبرون األكراد حبسا ً من الجن ،
ويكرهون صالح الدين ألنه قضى على الدولة الفاطمية ...
 الشيعة األصليون يحتفلون بمناسباتهم علنا ً  ،مثل مجلس السيدة زينب السنوي
في ( 15رجب . )1993
 واحتل الشيعة كثيرا ً من المقامات وهي قبور مندثرة ادعوا أنها ألهل البيت ،
وأقاموا حولها الحوزات منها مقام حجر بن عدي في عدرا  ،وسطا الشيعة
على األوقاف السنية  ،وأزيلت بعض القبور من أجلهم  ،كما فعلوا في الرقة
حي أزالوا المقبرة كلها ماعدا قبرين يدعون أنهما لعمار بن ياسر وأويس
القرني رضي هللا عنهما  ،وبنوا فوقهما حسينية وومركزا ً شيعيا ً نشطا ً .
 كان للثورة اإليرانية أثر كبير في دفع تيار التشييع  ،وكان العمال السوريون
في لبنان عماد الحركة ..
 قم الصغرى في سوريا  :كان في سوريا  1995حوزتان ( الزينبية ،1976
والخميني ... )1981ثم كثرت خمس حسينيات خالل عام (. )1995
 بعد وفاة باسل اهتم األسد بالملف الخارجي مع إسرائيل  ،والملف الداخلي
مع اإلخوان  ،ليور

ابنه بشار األضعف دولة مرتبة ...وأعطيت

تراخيص أمنية للحوزات ...
 طالئع الغزو الشيعي  :كانت شيعة الكويت الداعم األول لحركة التشيع في
سوريا  ،وجميع الدعاة واألئمة والمدرسين غير سوريين ...وجاب عبد
الحميد المهاجر سوريا ...
 االستيطأن  :مع كل مقام يرافقه إقامة بيئة شيعية فارسية ،وتنشر اللغة
الفارسية للتعامل مع الزوار ...كما بنيت المقامات وماحولها بالفن
المعماري الفارسي ...ونشأت (مكتبة دار الحسين للنشر والتوزيع ) بعد
هجرة عراقية كبيرة (.)2000 -99
الفصل الرابع  :احتالل المركز ( الزحف )2007-2000
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وراثة الحلفاء  )2003-2000( :بدأ حافظ يرسل ولده بشار إلى زيارات
 ،واهتم به اإليرانيون ألنه أمسك ملف حزب هللا ولبنان  .وبات من
الضروري أن يفهم بشار التيار الشيعي عند العلويين ..
متطلبات توريث بشار :
 الماللي أوالً  :بعد أن همش البوطي  ،الذي طلب مقابلة الرئيس بشار أكثر من
عشر مرات رفضت أو أجلت ثم نسيت ..ومثل ذلك كفتارو.
 أراد بشار إخضاع المؤسسة الدينية لمصالحه  ،وليس تبادل مصالح ...وركز
على الماللي ( حسين فضل هللا  ،مهدي شمس الدين ) وحزب هللا  ،واستقبل
حسن نصر الالت حزيران ( )2000ووقفا متعانقين ...وكان يعجز عن تلبية
طلباتهم ألن والده يرفض ذلك ...
 االمتيازات االستثنائية للماللي  :بعد وفاة حافظ حصل الماللي على موافقات
للحسينيات والحوزات  ،دون موافقة رسمية  ،وبنيت بأموال إيرانية أو من
شيعة الخليج ( الكويت خاصة )أو المرجعيات ...
 الصدع بالطقوس الشيعية  :أقيمت الصالة حسب المذهب الشيعي عند المقام ،
ووضعت التربة الحسينية  ،وظهر عبد الحميد المهاجر على التلفزيون السوري
الرسمي  ،واحتل مقام حجر بن عدي الكندي في عدرا  ،وقاد مسيرة لطم
وتطبير  ،ولم يجرؤ أحد على نقدهم ..وصارت المسيرة عادة موسمية  ،وفي
الجمعة ( )2005/4/8انطلقت مسيرة كربالئية في شارع مدحت باشا  ،جلد
اإليرانيون ظهورهم بالجنازير  ،وأنشدوا يهجون األمويين  ،وصوروا أهل
دمشق قتلة الحسين رضي هللا عنه  ،ومع تزايد تدفق الشيعة العراقيين زادت
هذه الطقوس وشكلت هيئات للنشاط الشيعي دون تراخيص ...بينما أوقف ربيع
دمشق واعتبر تنظيما ً يهدف إلى قلب نظام الحكم ...وسجن بعض رموزه ...
 رسم الهالل الشيعي  :مع تفاهم إيران مع أمريكا على إسقاط نظام صدام
حسين  ،طرح مفهوم الهالل الشيعي ..وسحبت إسرائيل من الجنوب  ،ورفض
حزب هللا السماح للجيش اللبناني بدخول الجنوب ...وبعد اغتيال الحريري
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انقسم لبنان إلى مؤيد لسوريا ومعارض لها ..وفتح بشار إليران كل ماتريده
لتنقذه من حبل المحكمة الدولية ...
 حزب الالت  :امتداد للخمينية  ،وسمح له أن يتجول في سوريا منذ ()1997
وشارك في ( )2002/5/30بقيادة نعيم قاسم في احتفال زواج جماعي للشيعة
( )60عروسا ً شيعيا ً مموالً من إيران ... ...وخالل حرب تموز ()2006
رفعت أعالم حزب الالت في البيوت السورية ...واستخدم الحزب انتصاره
المزعوم لنشر التشيع وتحد الماللي في السيدة عن استقبال عشرات السنة
السوريين يوميا ً يرغبون في التشيع ...حتى أعدم صدام حسين فشد انتباه السنة
إلى الخطر  ،وتباطأت حركة التشيع خاصة في الرقة حي لصدام حسين
شعبية كبيرة بين القبائل البدوية ...
 معركة الحوزات  : )2006 -2001( :أكثر من ( )12حوزة في السيدة ،
وثال كليات  ،حصلت على موافقة األمن السياسي فقط  ،وتم استثناؤها
شفويا ً من قوأنين التعليم العالي  ،ودعت وزارة التعليم العالي الحوزات للتعرف
على المناهج والمدرسين وأعداد الطالب وجنسياتهم فلم يستجب أحد ...
 ماللي خارجــون عن القانون  :أغلب مؤســـسي الحوزات غــير ســـوريين ،
( هنود  ،باكستانيون  ،أفغان  ،إيرانيون ) واليخضعون لقوانين التعليم العالي
أو األوقاف ...وال أحد يعرف مناهجهم وأسماء المدرسين وأعداد الطالب
وجنسياتهم  (...وبالتأكيد ـ حسب رأيي ـ منهم كثير من شيعة الخليج ) ..
 بيان علماء الشام  :عندما منع وزير األوقاف المعاهد الشرعية من قبول
طالب جدد في المرحلة اإلعدادية ألنها صارت من التعليم األساسي  ،وفي
( )2006/7/6أصدر علماء الشام بيانا ً موجها ً للرئيس ...ألول مرة منذ ()35
عاما ً  .يطلبون إلغاء القرار  ،ولم يخفوا حنقهم من المد الشيعي  ،وترك
الحوزات على غاربها ...التنصاع حتى للقيادة القطرية  ،وربطوا بين
الحوزات والمدارس األجنبية التبشيرية ...
 كسر جدار الصمت  :صدر كتاب ( تحذير البرية من نشاط الشيعة في سوريا )
لصاحبه السلفي  ،بدأت السلطة باعتقال السلفيين والتعاون مع المخابرات
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األمريكية على أنهم خاليا نائمة للقاعدة ..وفي مستهل ( )2005حذر الملك
عبد هللا الثاني من الهالل الشيعي وتبعه سمواألمير سعود الفيصل  ،وانتقد
المحامي هيثم المالح افتتاح العديد من الحوزات والنشاطات بدون مساءلة ،
وكشف المالح عن االزدواجية في التعامل ...كما تكررذكر الهالل الشيعي على
ألسنة قيادات اإلخوان المسلمين..ونشرت الوطن العربي تقريرا ً عن نشر
التشيع في سوريا  ،وقال الدكتور وهبة الزحيلي أن مايجري في سوريا عدوان
البد من إيقافه  ،كما صرح سلمان العودة أن المد الشيعي في سوريا خطر على
المنطقة ...وعندئذ سارع النظام إلى صالح الدين كفتارو ليعلن عن تأسيس
جمعية التآخي بين المذاهب  ،وكان نائبه الشيعي عبد هللا نظام  .وجنس
عشرات األلوف من الشيعة ( 0إيرانيون  ،عراقيون  ،لبنانيون ) لتغيير
التركيبة الديموغرافية لسوريا  ،ثم دفع المفتي حسون ليعلن أمام اإلعالم أنــه
اليوجد نشر للتشيع في سوريا  ،وفي (  )2007/1/ 28اعتقل الشاعر محمد
علي درباك ( )72عاما ً من بانياس الذي نظم قصيدة هاجم فيها جيش المهدي
الذين قتلوا سوريين في العراق وتوفي في السجن ..وفي ()2007/6/26
اعتقل الدكتور تيسير العمر من درعا  ،ومنع تالمذته من الخطابة ...وأجريت
دراسة نزار نيوف عن ظاهرة التشيع لتقول أنه اليوجد تشيع بين السنة وإنما
هو محصور بين العلويين فقط ...كما انتقد البوطي من منبر الجمعة الفكر
الشيعي  ،واحتج على اختراع المقامات الشيعية ...وتقدم البوطي بطلب إليقاف
الناشط الشيعي ( )2007/5/25لكن الطلب ضاع  ..كما أنكر وزير الخارجية
اإليراني ذلك خالل الحوار معه في (... )2007/2/24
الفصل الخامس  :تطورات مشروع التشييع في سوريا
 تبني المؤسسة األمنية لمشروع التشيع  :اللواء هشام بختيار  ،متشيع علني ،
حاقد على الدعاة المسلمين  ،وله تاريخ حافل في تعذيبهم  ،حرص على تشييع
كبار الضباط العلويين  ،وقمع بشدة كل من وقف في وجه التشيع  ،عالقاته
مشبوهة بالسفارة اإليرانية  ،وزودها بالتقارير األمنية التي في حوزته كلها
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..ويأتي بعده اللواء آصف شوكت  ،واللواء محمد منصورة  ،الذين غطوا
نشاط الحوزات ودعموه ...
 دور السفارة اإليرانية في دمشق  :يمثلهاعبد هللا نظام من حي األمين ،
المدعوم سياسيا ً من حسن نصر الالت  ،ودينيا ً من حسين فضل هللا ...ويشرف
على الحوزات والجامعات ...
 تشييع الوزارات والهيئات الحكومية  :عين الدكتور هاني مرتضى رئيس
جامعة دمشق األسبق وزيرا ً للتعليم العالي  ،بعد أن زرع مساعدية في الجامعة
 ،ومنهم الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى  ،والدكتور عباس صندوق ... ،وفي
وزارة التربية عين الدكتور علي سعد (المرشدي ) الذي حارب المدارس
األهلية ورياض األطفال  ،وبدل حصة تربية إسالمية بحصة موسيقا  ،وطالب
بتأليف كتاب تربية إسالمية لكل طائفة على حدة  ...كما عين أنور النابلسي
مديرا ً ألوقاف درعا  ،مدعوما ً من السفارة اإليرانية  ،فأطلق يد الدعاة ومنهم
زيدان الغزالي ...
 إضعاف المؤسسة الدينية السنية  :بعد تعيين محمد السيد المتشيع بشكل علني
 ،والمدعوم من هشام بختيار فقـام بمنع إحـدا ثـانويات شــرعية ( للسنة )
جديدة ...ومنع التمويل الخارجي  ،ومنع قبول غير السوريين ..كما أمر
بإحدا ( )10ثانويات شرعية ( شيعية ) تعترف بشهادتها وزارة التربية
...وأوكل إلى عبد هللا نظام تنقية المناهج من كل مايسيء للشيعة ...
نتائج الدراســـة
 عدد المتشيعيين السنة  )2007 -1919( :هو (  %50. )15930منهم
تشيعوا في الفترة ( ... )2007-1999وهي أكثر بعشرة أضعاف من نتيبجة
نزار نيوف .
 مجموع المتشيعين في سوريا  )75878( :السنة ( )%21واإلسماعيلية
( )%9والعلويين ( . ) %70
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 التوزع الجغرافي  ( :الرقة والدير والحسكة ) فيها أكبر نسبة تشيع في الوسط
السني  ،وهو ( ) %76في عهد بشار  ،و ( )%38من الفترة (-1919
 . )2007وأكبر نسبة في دير الزور تليها إدلب ثم حلب  ،ثم الحسكة فالرقة ،
دمشق وضواحيها  ،ثم درعا وريفها  ،الالذقية وطرطوس  ،حمص  ،وأخيرا
حماة.
 تفسير النتائج :
لم يتجاوز عدد المتشيعين ألف شخص ( . )1970 – 1919ألن األقلية
الشيعية تميل لألنطواء  ،ثم بعد ( )1970تشكل تيار تشيع في الطائفة العلوية
بدفع من حافظ األسد  ،وفي عهد بشار تحول التشيع إلى تشييع  ،فقد تضاعف
بسبب التسهيالت التي قدمها بشار  ،وبعد أن كان متمركزا ً في الساحل قفز إلى
الجزيرة السورية ...
 نظرة لمستقبل التشيع  :إذا بقي المعدل هذا فبعد عشرين سنة يصل عدد
المتشيعين إلى نصف مليون ويصبح سكان سوريا ثالثين مليونا ً أي أن خطر
التغيير الديموغرافي غير وارد ...لكن المهم تركيز التشيع في الساحل السوري
ودير الزور حي يأتي منهما أنصار النظام األسدي ...
ونسأل هللا أن تنجح الثورة السورية ؛ التي ستكنس آثار التشييع في سوريا ،وستخرج سوريا من فلك
إيران ،وتكسر طوق الهالل الشيعي ،وينهزم حزب هللا وجيش المهدي ،وسيكون نجاح الثورة السورية
أن شاء هللا هزيمة كبرى للصفوية في بالد الشام ...

همســة أخوية إلخواننا في الخليج العربي :
وثمة كلمة أهمسها في أذن أحبابنا في منطقة الخليج العربي عامة والمملكة العربية السعودية خاصة،
وليعلموا أننا معشر اإلسالميين السوريين المهاجرين من بطش حافظ األسد نعيش في دول الخليج عامة
منذ عام (1980م ) ،وقد سمعنا من األستاذ عدنان سعد الدين يرحمه هللا ،المراقب األسبق لإلخوان
المسلمين السوريين يقول ( ان حماية الحرمين الشريفين واجب مقدس على كل مسلم ) ،ونحن نعتبر
أن مصطلح الحرمين الشريفين ينسحب على المملكة العربية السعودية كلها ؛ التي ترعى الحرمين
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وتوفر فيهما أفضل الخدمات للمسلمين في العالم ،وال أعتقد أن غير المملكة العربية السعودية تستطيع
أن توفر للحجاج والمعتمرين مثل هذه الخدمات الحالية التي عشناها وشهدناها ،وشهدها جميع
المسلمين في العالم ،وشهد لها جميع المسلمين المنصفين الذين زاروا الحرمين الشريفين ...
وخوفنا على الحرمين وماحولهما يجعلنا نقلق ونخاف من ثقـة العرب في منطقة الخليج بأن أمريكا
ستدافع عنهم ضد إيران  ...وتحميهم من خطرها،وهذه إيران تلوح وتصرح بأن البحرين إيرانية،
والكويت إيرانية ...ناهيك عن الجزر الثال التي احتلها الشاه محمد رضا بهلوي ،واستمر تأكيد
احتـاللها خالل العهــد الخميني  ....وناهيــك عن ( األحــواز ) أو قـل اسمها الذي حفظناه في صغرنا
( عربستان ) الذي تحتله إيران منذ ( 1925م ) بعد أن سلمته بريطانيا إليران  ...أكرر ( سلمته
بريطانيا إليران ) ...
والعالم كله يعرف أن أمريكا احتلت العراق عام ( )2003ثم سلمته إليران ،وصرح خامئني علنا ً دون
خوف من العــرب والمسلميــن يقول ( لوال تعاون إيران ما استطاعت أمريكا احتالل أفغانستان
والعراق ) ...
ما الذي يمنع أن تتخلى أمريكا عن الدفاع عن منطقة الخليج العربي وتسلمه إليران !!!! ...إنها جريمة
التاريخ التي التقل عن تعاون الصلىيبية والصفوية في اغتيال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ،والتقل
عن جرائم القرامطة الذين قتلوا الحجاج في صحن الكعبة المشرفة ،وقلعوا الحجر األسود وأخذوه معهم
إلى منطقة القطيف ،وتعطل الوقوف في عرفة ذلك العام ،وبقي الحجر األسودعندهم ( )22عاما ً ،حتى
ضاقت بهم األحوال ،واحتاجوا إلى المال فباعوه للسلطان األيوبي ...
لماذا نتغافل عن تعاون الصفوية المجوسية مع الصلىبية ،وأمامنا عشرات الشواهد من التاريخ ؟؟؟ أم
أننا النقرأ التاريخ ؟؟؟ أم نقرأ وال نعتبر ونتعظ ؟؟؟
لماذا اليعتمد العرب في منطقة الخليج العربي على أنفسهم في الدفاع عن بالدهم ؟؟؟ أين الجيوش
العربية الخليجية التي تدافع عن الخليج ؟؟؟ وتردع إيران الطامعة في نفط الخليج كله شرقه وغربه،
وقد سيطرت على النفط شرق الخليج ،وتتطلع إلى نفط غرب الخليج ،وقد صرحوا بذلك ....أين
الجيوش الخليجية التي تمتص الشباب العاطلين عن العمل ،وتدربهم على الدفاع عن الحرمات
والمقدسات ،ومن البدهي أن أي دولة تستطيع أن تتستعين باألطباء والمهندسين وعمال البناء وعمال
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النظافة وأمثال ذلك ....لكن اليمكن بحال من األحوال أن تستعين بالجنود ليدافعوا عن حرمات البلد
ومقدساته  ...خاصة إذا كان شباب البلد حاضرين ،والتنقصهم الشجاعة والشهامة والمروءة ليكونوا
جنودا ً شجعان يدافعون عن بلدهم ....انهم جاهزون ،وينتظرون القرار السياسي فقط ...
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الفصل الثاني

التعاون اإليراني اإلسرائيلي
تمهيـد :
تمأل إيران وسائل اإلعالم المحلية والعربية والعالمية ضجيجا ً تقول فيه أنها تريد تحرير القدس ،
وأنها ضد الشيطان األكبر ( أمريكا ) وعميلتها إسرائيل ....حتى يصدق البسطاء من العرب
والمسلمين  ،أن إيران مهتمة بتحرير المسجد األقصى  ،وتحمل هموم المسلمين  ،ومهتمة بقضية
المسلمين األولى وهي تحرير المسجد األقصى والقدس الشريف وفلسطين من الصهاينة  ،وسنرى
في هذا الفصل أن إيران تفعل عكس ذلك تماما ً ....
التقيــة المطورة
من أخطر ماجاء به الخميني وتالمذته ومنهم حافظ األسد التقية المطورة ،فبعد أن كانت التقية أن
يقول الصفوي زيدا ً ويريدعمروا ً ،كي يموه على مقاصده ومخططاته ،صارت التقية مطورة عند
الخميني وحافظ األسد ،بأن يقول األسد (وحدة) وينفذ عكسها ،فيمزق البلد إلى طوائف وعشائر،
و(حرية) ثم يبني سجونا ً أكثر من الجامعات ،وقد تصل النسبة إلى ربع الشعب السوري ممن
دخل السـجون ،وربعــه اآلخــر هاجر من ســـوريا تاركا ً أقـاربه وأمــواله وثروته فيها  .ويقول
( اشتراكية ) ثم نهب البلد هو وأزالمه ،وكانت الطبقة الوسطى واسعة جدا ً في سوريا ،فاألطباء
والمهندسون والمدرسون الجامعيون وكبار الموظفين ،وكثير من الحرفيين يشكلون الطبقة
الوسطى التي يسد دخلها حاجاتها ويفيض قليالً ....هذه الطبقة الوسطى كانت تعيش في بحبوحة
من العيش الرغيد ،ولو أسرد لكم كيف كان المدرس من( أساتذتي ) في الخمسينات والستينات
التصدقون ؛ ألن الفارق صار بعيدا ً جدا ً  ،اختفت الطبقة المتوسطة تماما ً وتحولت إلى الطبقة
الفقيرة بسبب التضخم وهبوط قيمة الليرة ،بعد أن سرق رفعت األسد الذهب من سوريا ....وقد
عاصرت أوائل الستينات قبل أن ينتشر الفساد األسدي ،ورأيت العامل ( الحمال ) الذي يكسب
في اليوم خمس ليرات فقط ،يعيش فيها حياة كريمة ،إذ يعمل حتى الظهر فقط ،يعمل األب فقط،
وبقية األسرة إما طالب أو نساء في البيت التخرج منه ،وفي العصر كنت أرى ذلك ( الحمال أو
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العتال ) يخرج من بيته بلباس نظيف ومرتب ،ويذهب مع أصحابه إلى مقهى أبي الفداء على
شاطئ العاصي ،يلعبون الورق والنرد ويتكلمون في السياسة  ....كان هذا قبل األسد ...
إذن طرح األسد ( وحدة ،حرية ،اشتراكية ) ونفذ عكسها تماما ً ،وهذا الذي أقصدة بالتقية
المطورة ،وطرح آالف المرات على مدى عقدين أوثالثة يشتم اإلمبريالية ويتهم خصومه
بالعمالة لها ،وفي حرب الكويت ( )1991أرسل جيشه يقاتل جنبا ً إلى جنب مع أمريكا ضد
العراق البعثي العربي ...
غمز يسار واذهب يمين :
وهذه الطرفة الدمشقية تلخص لنا وتوضح التقية المطورة ،أو الفعل عكس القول  ،ومعظم أفعال
النظام األسدي والصفويين في إيران تفسر بالتقية المطورة ،وهي أن يفعلوا عكس مايقولون
...قيل أنه لما زار نيكسون دمشق في السبعينات ،وتلقاه سائق سيارة قصر الضيافة ،لينقله من
المطار إلى القصر ،مر على (دوار ) يصح فيه الذهاب من الطرفين ،قال له  :سيدي هل تفضل
أن نذهب من اليمين أم اليسار ؟ أجاب نيكسون  :نحن يمين ضد اليسار،غمز على اليمين واذهب
يمين ،قال السائق حاضر وفعل ذلك  .وبعد شهور جاء ( غورباتشوف ) واستقبله نفس السائق،
وعند الدوار ذاته سأله سيدي هل تفضل الذهاب من اليمين أم اليىسار ؟ أجاب غورباتشوف :
نحن اليىسار ضع غماز اليىسار واذهب يسار .قال حاضر وفعل ..وبعد مدة كان حافظ األسد
خارج سوريا ،ورجع لها ،ونفس السائق ،وعند الدوار نفسه قال السائق  :سيدي تفضل الذهاب
من اليمين أم اليىسار ؟ قال حافظ األسد  :العمى كم صار لك معنا ؟ وماتبقى تفهم علينا ؟ ضع
غماز اليىسار واذهب يمين ،قال حاضر وفعل ...
ولعل هذه الطرفة توضح التقية المطورة التي تعاون حافظ األسد مع شيخه ( الخميني ) على
تأطيرها  ....والعمل بمقتضاها في العالم العربي ،فإيران عندها جيش القدس ،وتنادي صباح
مساء بتحرير القدس ،ولها عالقات متينة مع إسرائيل كما سنرى  ....تماما ً كما يفعل حافظ
األسد ،يشتم أمريكا ويتهم خصومه بأنهم عمالء أمريكا ،وفي حرب الخليج الثانية أرسل جيشه
يقاتل جنبا ً إلى جنب مع أمريكا ضد العراق البعثي العربي !!!
أما الخميني فهذه أمثلة توضح كيف يغمز على اليىسار ويذهب يمين  ....سمع كل العالم
تصريحات الخميني التي يتوعد بها إسرائيل ،بعد أن سحب سفارة إيران من تل أبيب ،وطرد
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السفارة اإلسرائيلية من طهران ،وكان الشاه رضا بهلوي من أوائل من أقام عالقات دبلوماسية
مع إسرائيل ...أما في الخفاء فهذا الذي كان :
إيران والكيان الصهيوني و العالقة المشبوهة

()1

تتعالى التصريحات والحرب اإلعالمية بين إيران من طرف والكيان الصهيوني
والواليات المتحدة من طرف آخر ،والمتطلع لتلك التصريحات يعتقد أن هناك عداء
غير محدود بين األطراف الثالثة ،وأن كل طرف ينتظر الوقت المناسب لالنقضاض
على اآلخر لتدميره ،وملخصا ً لذلك فإننا نجد تصريحات إيرانية على غرار "ينبغي
إزالة إسرائيل من على الخريطة"" ،ينبغي عودة اليهود إلى مواطنهم األصلية"،
وعلى الصعيد اآلخر نجد الكيان الصهيوني يصدر تصريحات مشابهة يطالب فيها
القيام بعملية عسكرية ضد طهران ،باعتبار أن العقوبات الدولية غير كافية إليقاف
البرنامج النووي إليران.
كل تلك التصريحات السابقة أثبتت مجريات األحداث أنها كلمات لالستهالك
المحلي والعالمي ومحاولة اكتساب شعبية في أوساط العرب والمسلمين ،خاصة من
ناحية النظام اإليراني ،حيث أظهرت وكاالت األنباء مؤخرا ً عن اعتزام الكيان
الصهيوني شراء صفقات غاز طبيعي من إيران ،فأين العداء  ..وأين الحرص على
تدمير "إسرائيل" وإزالتها من الوجود .؟؟
غير أن تلك األخبار الحالية ليست جديدة في حد ذاتها  ،بل هي قديمة متجددة
تطفو على السطح بين وقت وآخر ،والمتابع لشأن العالقات اإليرانية –اإلسرائيلية
يجدها قديمة ومتجذرة بين الطرفين ،منذ نظام الشاه وحتى انقالب الخميني ،ودالئل
وحجج التاريخ ال تغفل ذلك أبدا ً ،وأن أمر كشف تلك العالقة ال يحتاج إال إلى بحث
بسيط في التاريخ حتى نسبر أغوار تلك العالقة الخفية الظاهرة ،فالتاريخ القديم

 1ـــ

الكاتب محمد أمين في مفكرة اإلسالم:
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والحديث يزخر بدالئل تعمق تلك العالقة بين الفرس والصهاينة.
دالئل  ...وشواهد
مصداقا لما سبق ،فهناك أدلة وبراهين كثيرة على عمق العالقات اإليرانية
الصهيونية والتي ال يستطيع حتى من يمتلك منهم وجهة نظر حيادية تجاه عدوانية
إيران وإسرائيل ،وأطماعهما في المنطقة العربية واإلسالمية أن ينكرها ،ومنها ما
كشف عنه من التعاون اإليراني اإلسرائيلي الحثيث أثناء حرب الخليج األولى بين
العراق وإيران ،حيث أظهرت الوثائق التاريخية أن جسرا ً من األسلحة كانت تأتي إلى
إيران من أمريكا عبر الكيان الصهيوني ،وأنه كان هناك تعاونا ً بين األطراف الثالثة
منذ بداية الحرب العراقية اإليرانية ،حتى تبين أن أحد اإليرانيين واسمه "صادق
طبطبائي" ،أحد أقرباء "آية هللا الخميني" ،والذي كان يلعب دور الوسيط بين
الطرفين ،وذلك من خالل عالقته المميزة مع الصهيوني "جوزيف عازر" ،الذي كان
بدوره له عالقة بأجهزة المخابرات الصهيونية والجيش اإلسرائيلي ،وتم اكتشاف
حقيقة تلك العالقة بعد إلقاء القبض على طبطبائي في يناير  1983في مطار برلين
وبحوزته كميات من الهيروين وعلى جواز سفره تأشيرات دخول وخروج صهيونية.
وفي واقعة أخرى مماثلة ،وبالتحديد في  18يوليو عام  ،1981انكشف التعاون
اإليراني اإلسرائيلي الحثيث في المجال العسكري ،وذلك عندما أسقطت قوات الدفاع
الجوي السوفيتية طائرة أرجنتينية ،تابعة لشركة "أروريو بلنتس" ،ضلت طريقها
ودخلت األجواء السوفيتية ،وكانت هذه الطائرة تنتقل بين طهران والكيان الصهيوني،
محملة بالسالح ،وكشفت صحيفة "التايمز" البريطانية وقتها تفاصيل دقيقة عن هذا
التعاون العسكري الصهيوني اإليراني ،حيث أكدت أن إيران استلمت ثالث شحنات
أسلحة في أيام 10و12و 17من يوليو عام .1981
وفيما يعد دليالً دامغا ً على سعي النظام اإليراني على التعاون الكامل مع الكيان
الصهيوني ،فقد اعترف الرئيس اإليراني السابق "أبو الحسن بني صدر" ،في مقابلة
صحفية له مع صحيفة (الهيرالد تريبيون) األمريكية نشرت في الرابع والعشرين من
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أغسطس عام " 1981أنه أحيط علما ً بوجود هذه العالقة بين إيران و إسرائيل و أنه
لم يكن يستطيع أن يواجه التيار الديني هناك والذي كان متورطا ً في التنسيق و التعاون
اإليراني اإلسرائيلي" ،وفي  3يونيو  1982اعترف مناحيم بيجن بأن الكيان
الصهيوني كان يمد إيران بالسالح ،وعلل شارون وزير الحرب الصهيوني آنذاك
أسباب ذلك إلى "أن تقوية إيران من شأنه أن يضعف العراق" ،وهو ما يؤكد حجم
األطماع اإليرانية – اإلسرائيلية التوسعية في المنطقة – والليلة أشبه بالبارحة.
وفي هذا السياق أفادت أيضا ً مجلة (ميدل إيست) البريطانية في عددها الصادر
في نوفمبر عام  1982أن مباحثات كانت تجري بين إيران والكيان الصهيوني بشأن
عقد صفقة يحصل الكيان بموجبها على النفط اإليراني في مقابل حصول إيران على
السالح اإلسرائيلي ،الذي كان االحتالل الصهيوني قد صادره من رجال المقاومة
الفلسطينية واللبنانية ،وأكد البعض وقتها أن قيمة تلك الصفقة وصلت  100مليون
دوالر.
وفي العام الماضي كشفت صحيفة (الحياة) اللندنية في عددها الصادر في الرابع
والعشرين من أبريل عام  ،2006نقالً عن صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية أن
ثالثة مهندسين يهود عادوا من إلى الكيان الصهيوني قبل نحو أسبوع من نشر الخبر،
قادمين من طهران تلبية لدعوة رسمية ،للمساهمة في إعادة تأهيل بنى تحتية دمرها
زلزال قبل سنوات ،وذكرت الصحيفة أن المهندسين الثالثة أبدوا سعادتهم وارتياحهم
لالستقبال الحميمي الذي القوه من المسئولين والشعب اإليراني ،بل وأكدت الصحيفة
أن استعانة إيران بالخبراء الصهاينة ممتدة منذ نحو عقد ونصف.
وعطفا على ما سبق ،فقد كشفت (هيئة اإلذاعة البريطانية) ،منذ يومين فقط عن
رسالة إيرانية إلى اإلدارة األمريكية محتواها توقف إيران عن مساندة "حزب هللا"
الشيعي في لبنان ،ووقف دعمها لحركة المقاومة اإلسالمية (حماس) في فلسطين،
ووقف دعم العصابات الشيعية في العراق ،في مقابل حصولها على مكاسب سياسية
فيما يتعلق بملفها النووي.
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وقبل ذلك بنحو شهور قليلة وبالتحديد في يونيو الماضي ورطت إيران لبنان في
حرب غير مستعد لها مع الكيان الصهيوني ،وذلك بفضل نفوذها على حزب هللا
الشيعي ،وذلك إللهاء المجتمع الدولي عن ملفها النووي وتوجيه األنظار بعيدا ً عن
مخططاتها النووية ،خاصة وأن مجلس األمن الدولي كان وقتها على وشك إصدار
قرار إدانة للبرنامج النووي اإليراني ،أي أن إيران استخدمت حزب هللا كورقة
مساومة ،وهذا الموقف تحديدا ً يظهر أن إيران وإسرائيل والواليات المتحدة متساوون
في مخاطرهم على العرب والمسلمين ،فهم جميعا ً لديهم طموحاتهم اإلمبريالية
االستعمارية ضد دول المنطقة.
ثم أن هناك موقفا ً تاريخيا ً ال ينبغي أن نسقط الحديث عنه ،انطالقا ً من أنه يجسد
حميمية العالقات اإليرانية الصهيونية ،فينبغي أن نعرف أن إيران كانت من أوائل
الدول التي اعترفت بالكيان الصهيوني كدولة ،حيث سارعت إيران باالعتراف بذلك
الكيان بعد عامين من قيامه ،وكان ذلك في  ،1950وهو ما ترتب عليه تكون تحالف
استراتيجي بين الطرفين في المجال األمني ،وتمكن الكيان الصهيوني من خالل ذلك
التعاون االستراتيجي من كسر عزلته اإلقليمية والدولية ،بل إن العالقات بينهما اتخذت
منحى الصداقة في ظل عدوانيتهم المشتركة تجاه العرب والمسلمين ،وهو ما قد يفسر
لنا تعمق تلك العالقات إبان حقبة الستينيات في ظل العداء المطلق من الرئيس
المصري جمال عبدالناصر لكل من إيران والكيان الصهيوني على حد سواء.
وكانت تلك العالقات اإليرانية اإلسرائيلية العميقة خالل فترة الستينيات بلغت
ذروتها من خالل قيام الكيان الصهيوني بتسليح شاه إيران ،وعقد اتفاقيات أمنية
موسعة بين الموساد اإلسرائيلي والسافاك اإليراني .واقتصادياً ،كانت إيران هي
المصدر الرئيسي لواردات النفط اإلسرائيلية ،وال سيما أثناء حربي  1967و.1973
وهناك جانب آخر ال ينبغي إغفال الحديث عنه عند دراستنا لواقع العالقات
اإليرانية الخارجية وانعكاساتها الخطيرة على واقع قضايا العرب والمسلمين،
فالمتطلع إلى السياسة الخارجية اإليرانية يجدها متهاونة مع أعداء األمة ،وإال بماذا
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نفسر حسن عالقتها بالدول الشيوعية الملحدة المجاورة لها وعلى رأسها االتحاد
السوفيتي (سابقا ً) ،روسيا حاليا ً ،أليست تلك العالقة تثير القلق في نفوس المراقبين،
خاصة مع موقف االتحاد السوفيتي السابق تجاه غزو أفغانستان ،ثم أين كان الموقف
اإليراني من ذلك الغزو ،أليست أفغانستان دولة مسلمة ،وإيران تدعي مراعاتها
لمصالح المسلمين ؟.
وفي التاريخ المعاصر ،أثبتت مجريات األحداث أن إيران كان لها دور مشبوه في
إسقاط نظام طالبان في أفغانستان وتقديم دعم بطريق غير مباشر للقوات األمريكية
الغازية التي تمكنت من إسقاط حكومة طالبان عام  ،2001حتى أن بعض المحللين
السياسيين أكدوا أن أمريكا ما كان لها أن تحتل أفغانستان لو ال مساعدة طهران.
انطالقا ً من التاريخ المخزي إليران في التعاطي والتعامل الحميمي مع أعداء
األمة العربية واإلسالمية ،يتضح لنا أن إيران لديها مشروع توسعي استعماري في
المنطقة ،ال يقل في الخطورة عن المشروع الصهيوني األمريكي في المنطقة ،وهو ما
يدفع هذه األطراف إلى السعي نحو التعاون الجدي بينهم لتحقيق تلك األهداف ،والتي
وإن اختلفت إيديولوجيا وسياسيا عن بعضها البعض إال أنهم في النهاية متساوون في
األطماع في المنطقة العربية ،وليس أدل على ذلك من التقاء تلك األطماع مجتمعة في
العراق المحتل ،فإيران تدعم الشيعة للسيطرة على العراق وجعله نقطة انطالق نحو
نشر التشيع في باقي دول المنطقة ،وهو ما رصده مؤتمر التقريب بين المذاهب والذي
استضافته قطر يوم السبت الموافق الـ 20من يناير لعام  ،2006وعلى الصعيد
اإلسرائيلي نجد مخابراتها متغلغلة في الشمال العراقي وتحديدا ً في منطقة األكراد التي
أكدت بعض المصادر أن هناك تواجد للموساد اإلسرائيلي لتدريب الضباط األكراد،
بل أن هناك أخبار تؤكد توطين اليهود في شمال العراق في كردستان لجعله نقطة
لتحقيق حلم الكيان الصهيوني الكبير ؛ من الفرات إلى النيل.
كما أن الخبراء والمحللين السياسيين واإلستراتيجيين يؤكدون أن التواجد
الصهيوني في شمال العراق ،يؤهل تلك المنطقة أن تصبح مرتعا ً لصراعات شرسة
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في المستقبل القريب ،خاصة مع غنى منطقة كردستان بالنفط وخاصة مدينة كركوك،
إضافة إلى اقتراب موعد االستفتاء على وضع المدينة في نهاية العام الجاري ،بشأن
انضمامها إلقليم كردستان العراقي ،الذي يتمتع بحكم ذاتي ،وهو ما يؤهل تلك المدينة
ألن تصبح مركزا ً لصراعات إقليمية ودولية بين الكيان الصهيوني الرامي إلى إعادة
إحياء خط نفط كركوك – حيفا ،الذي أنشأ عام  1931لضمان إيصال النفط إلى الكيان
الصهيوني ،وبين إيران وتركيا المتخوفتين من نشأة دولة كردية في شمال العراق،
بشكل يهدد وحدة واستقالل أراضيهم ،وهو ما قد يدفع تلك األطراف الثالثة اللتقاء
التعاون بينهم كل حسب هدفه ،مما يقد يعطي دليالً آخرا ً على احتماالت التآمر
اإليراني بين طهران والكيان الصهيوني ،ضد العراق.
وفي هذا اإلطار يذكر أن النظام العراقي السابق بقيادة الرئيس الراحل (صدام
حسين) قد سجل موقفا ً تاريخيا ً إسالميا ً شريفا ً ضد األطماع الصهيونية في المنطقة،
حيث رفض الرئيس الراحل تصدير نفط كركوك إلى الكيان الصهيوني ،الذي تقدم
بطلب استيراده مقابل دعمه في حربه ضد إيران ،في الوقت الذي لم تتورع إيران عن
استيراد السالح الصهيوني للحرب ضد العراق.
كل ما سبق ليس بغريب على إيران والكيان الصهيوني فقد يكون لهما مشروعهما
السياسي الذي يسعون لتحقيقه ،إال أن األغرب هو الموقف العربي واإلسالمي السلبي
تجاه هذين المشروعين االستعماريين في المنطقة ،وأن العرب والمسلمين لن تكون
لهما القدرة على التصدي لهذين الخطرين إال باستحداث مشروع عربي إسالمي
نهضوي يجمع شمل األمة العربية واإلسالمية ،ويكون قادر على وقع األمور في
نصابها الحقيقي ،ويحمي األمة من مخاطر االنخداع بلغة الشعارات التي يتبناها النظام
اإليراني ،الذي يلعب على وتر القضية الفلسطينية ،لكسب تأييد الشعب العربي المسلم،
دون تحرك جدي نحو مناهضة الكيان الصهيوني.
كما أنه يكفي أن نعرف أن المنطقة العربية واإلسالمية محتلة من إيران والكيان
الصهيوني والواليات المتحدة ،فإيران تحتل الجزر اإلماراتية الثالث ،وتثير بين فترة
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وأخرى قضية تبعية مملكة البحرين لها ،وإسرائيل تحتل هضبة الجوالن وأجزاء من
الجنوب اللبناني وفلسطين ،والواليات المتحدة تحتل العراق وأفغانستان ،أليست تلك
دالئل على المخاطر المحدقة بالعرب والمسلمين من جانب هذه الدول الثالث ،التي
تعتبر "محور شر" حقيقي ضد دول المنطقة.
إيران وإسرائيل :دهن ودبس!
تتوالى أنباء التعاون بين نظام الجمهورية (اإلسالمية) اإليرانية والكيان الصهيوني في
الكثير من المجاالت االقتصادية والتجارية والصناعية ،وما خفي أعظم .ولسوف
يتنطع بعض المنافقين من أتباع الماللي العرب للقول أن هذه تقارير كاذبة وفي أحسن
األحوال سيقولون ربما أن هذه أعمال مسؤولين صغار وليست سياسة مركزية للدولة
وغير ذلك من الذرائع الشائعة في السياسة واإلعالم اإليراني منذ استيالء خميني
وجماعته على ثورة الشعب اإليراني على حكم الشاه .وخير رد على هذه األقاويل ما
ورد في مقابلة السيد أبو الحسن بني صدر( )1أول رئيس لجمهورية إيران اإلسالمية
التي أعلن فيها أن خميني بنفسه هو الذي أمر بالتعاون العسكري مع إسرائيل ضد
العراق في الثمانينيات .وفيما يأتي بضعة أخبار مما طفا على السطح مؤخرا ً من أنباء
التعاون بين الصديقين إيران وإسرائيل والتي شقت طريقها للنشر رغم ضباب الصياح
والصراخ والعويل من الطرفين عن عداء كل منهما لآلخر :
أكثر من  200شركة إسرائيلية تقيم عالقات تجارية مع إيران

()2

تل أبيب( -يو بي اي) :أفادت تقارير إسرائيلية الخميس بأن  200شركة إسرائيلية
على األقل تقيم عالقات تجارية مع إيران بينها استثمارات في مجال الطاقة اإليرانية
رغم دعوات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو المتكررة بتشديد العقوبات
االقتصادية على إيران ومقاطعتها من أجل إرغامها على وقف تطوير برنامجها
النووي.

 - 1في مقابلة مع جريدة ( الهيرلد تريديون) األمريكية في 1981-8-24
 - 2صحيفة القدس العربي () 2011/5/26
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وقالت صحيفة (هآرتس)أنه على الرغم من سن قانون في الكنيست في العام()2008
يحظر على الشركات اإلسرائيلية القيام بعالقات تجارية مع إيران إال أن السلطات في
إسرائيل لم تنفذ أية خطوة في هذا االتجاه.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنه على الرغم من تقلص حجم العالقات
التجارية بين إسرائيل وإيران في العقد األخير على إثـر دعوات الرئيس اإليراني
محمود أحمدي نجاد للقضاء على إسرائيل إال أن العالقات التجارية بين الدولتين ما
زالت جارية بواسطة شركات تعمل في تركيا واألردن ودبي.
وتأتي األنباء حول هذا النشاط التجاري بعدما أعلنت الواليات المتحدة عن أنها
وضعت شركة المالحة البحرية اإلسرائيلية التابعة لرجل األعمال األكثر ثراء في
إسرائيل (سامي عوفـر ) على الئحة سوداء بعد بيع ناقلة نفط إليران وهو ما اعتبرته
اإلدارة األميركية بمثابة "طعنة سكين في الظهر".
ونقلت الصحيفة عن( يهوشع مائيري )رئيس "جمعية الصداقة اإلسرائيلية – العربية "
التي تشجع تطوير عالقات اقتصادية لتشكل بديالً للعملية السياسية قوله أنه "على
الرغم مما يظهر على سطح األرض (أي الدعوات لفرض عقوبات على إيران) إال أن
العالقات السرية مع إيران مستمرة بحجم عشرات ماليين الدوالرات كل عام".
وأضاف مائيري أنه "حتى عندما يتم إطالق تصريحات قاسية في الهواء من كال
الجانبين لكن األعمال التجارية تزدهر والعالقات مع النظراء اإليرانيين رائعة وفي
المجال التجاري يتجاهلون التصريحات السياسية".وتابع أنه "باإلمكان القول أنه توجد
أرضية خصبة لتعميق التجارة  ،حتى أنه في العام األخير تم إقامة عالقات تشمل تقديم
استشارات في مجال هندسة وبناء مصانع أغذية ".
وقالت "يديعوت أحرونوت" إن اإلسرائيليين يصدرون إليران باألساس وسائل
لإلنتاج الزراعي مثل أسمدة وأنابيب ري وهرمونات لزيادة در الحليب وبذور ،بينما
يصدر اإليرانيون إلسرائيل الفستق والكاشيو والغرانيت.
وقال رئيس اتحـاد مقـاولي أعمـال الترميم في إسرائيل مستورد الغرانيت(عيران
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سيف) للصحيفة أن "الغرانيت اإليراني منتشر جدا ً ومفضل جدا ً في إسرائيل ويتم
استخراجه من جبال إيران ويصل إسرائيل عن طريق تركيا".
وأضاف سيف أنه يعارض هذه التجارة وأن "اإليرانيين اقترحوا عليه شخصيا ً بيع
مئات األطنان من الغرانيت وأن يتم نقلها عبر تركيا حيث يتم هناك صقلها بسعر
رخيص لكنه رفض ،وحاول تنظيم مقاطعة على إيران لكنه لم ينجح في هذا".
وال تنحصر العالقات التجارية بين إسرائيل وإيران بالشركات الخاصة إذ كشفت
"هآرتس" في الماضي عن أن شركة الكهرباء وسلطة المطارات في إسرائيل اشترت
معدات بمئات ماليين الدوالرات من شركة دانمركية وألمانية لديها عالقات تجارية
مع إيران ...
وقالت "هآرتس" اليوم أنها توجهت إلى مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بهذا
الخصوص وكان الرد أن هذا الموضوع ليس في مجال مسؤوليته وإنما بمسؤولية
وزارة المالية التي لم تتخذ أية خطوات لمنع التجارة بين إسرائيل وإيران حتى
اليوم.....
 200شركة إسرائيلية تشارك في بناء المفاعل النووي اإليراني
كشفت صحيفة “هآرتس” أن حكومة إسرائيل تتجاهل حقيقة وجود نحو  200شركة
إسرائيلية تقيم عالقات تجارية مع إيران .وأضافت الصحيفة بأن العالقات التجارية
تشمل االستثمار في قطاع الطاقة اإليراني الذي تستخدم إيراداته لتطوير المشروع
النووي في إيران.
وذكرت الصحيفة أن الكنيست كانت قد صادقت عام  2008على مشروع قانون
يحظر على الشركات اإلسرائيلية االستثمار في شركات عمالقة تتعاون مع إيران إال
أن الحكومة لم تحرك ساكنا ً لوضع مشروع القانون موضع التنفيذ.
وقالت صحيفة هآرتس أن ديوان نتنياهو أوضح أن هذا الموضوع ليس من صالحيته
بل من صالحيات وزارة المالية التي لم تعمل أي شيء حتى اآلن.
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هذا وأكدت وزارة الجيش أنها ال تعلم شيئا ً عن األنباء التي تحدثت عن بيع ناقلة نفط
 ونفت وزارة الدفاع جملة وتفصيالً ما.تابعة لشركة اإلخوة عوفر اإلسرائيلية إليران
 تل/ (أمد.تردد من أنها كانت ضالعة في الصفقة واصفة هذه األنباء بالمضللة
(26/5/2011أبيب
بواخر إسرائيل تخدم جمهورية إيران اإلسالمية
: تقريرا ً بعنوان2011  مايس29 نشرت جريدة هآرتس اإلسرائيلية يوم
"باخرة لعوفر أخوان للمالحة رست في موانيء إيران في العقد الماضي13 "
 باخرة13 قالت فيه أن وكالة إكواسيس للمعلومات البحرية كشفت عن تعامل
إسرائيلية مع جمهورية إيران اإلسالمية وأنها قد حملت كميات نفط وحموالت أخرى
 وقالت أن وزارة الخارجية.لحساب إيران من مينائي مدينة بندر عباس وجزيرة خرج
األمريكية قد أعلنت يوم الثالثاء من األسبوع الماضي أن شركة عوفر إخوان للمالحة
 أشارت إلى ناقلة.اإلسرائيلية قد انتهكت العقوبات االقتصادية المفروضة على إيران
نفط تدعي رافلز بارك كانت تملكها شركة عوفر إخوان اإلسرائيلية ثم باعتها لمؤسسة
 وفيما يأتي نص الخبر الذي نشره موقع أكلي.المالحة لجمهورية إيران اإلسالمية
...)1( :)تروث (الحقيقة المرة
2011  آيار30 / 1432  جماد الثأني27 ) شبكة البصرة االثنين1)
Just another WordPress.com webloghttp://theuglytruth.wordpress.com/
13 ships owned by Israel’s Ofer Brothers have docked in Iran over past decade
http://theuglytruth.wordpress.com/2011/05/29/13 -ships-owned-by-israels-ofer-brothers-have-docked-in-iran-over-pastdecade/#more-14269
2011 by crescentandcross،Posted: May 29
reveals the ships docked in the Iranian port city Bandar Abbas and Kharg ،a major shipping information database ،Equasis
Island; Iran and Ofer Brothers Group deny the allegations.
have docked in Iran over the past ،owned by the Israeli Ofer Brothers Group ،Haaretz//At least 13 Tanker Pacific ships
a major shipping information database.،according to information released by Equasis،decade
On Tuesday the U.S. State Department shocked the Israeli business community with its announcement that the Ofer Brothers
shipping company had violated economic sanctions against Iran. At the heart of the matter was an oil tanker named Raffles
which had been owned by the Ofer Brothers Group and eventually found its way into the hands of the Iranian national ،Park
shipping company – the Islamic Republic of Iran Shipping Lines.
The ships docked in the Iranian port city Bandar Abbas and Kharg Island. Bandar Abbas is a city located on Iran’s southern
coast. Kharg Island is used as a port for exporting oil from Iran.
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: 2006/4/24  قالت صحيفة يديعوت أحرونوت كما نشره موقع إيالفشارك ثالثة مهندسين إسرائيليين في ترميم بنى تحتية قريبة من المنشأة النووية في مدينة بوشهر
. يو ًما20 اإليرانية تضررت من هزات أرضية في السنوات األخيرة بعدما عملوا طوال
ونقلت الصحيفة عن أحد المهندسين قوله "لقد أدهشنا حجم الفجوة بين المواجهة العلنية اإلسرائيلية
اإليرانية وعمق التعاون التجاري بين الدولتين الذي يصل حجمه إلى عشرات ماليين الدوالرات في كل
". " وقد تم استقبالنا بدفء ولم نشعر بعدائية للحظة واحدة من قبل مرافقينا.سنة
وبحسب ادعاء (يديعوت أحرونوت) فقد استدعت الحكومة اإليرانية األعمال التي نفذها المهندسون
اإلسرائيليون من شركة هولندية قالت الصحيفة اإلسرائيلية أن أحد أصحابها مواطن إسرائيلي عمل في
.الماضي في إحدى المؤسسات الحكومية اإلسرائيلية
وقامت الشركة الهولندية بتجنيد مهندسين من إسرائيل متخصصين في ترميم بنى تحتية قامت ببنائها
.شركات إسرائيلية بينها شركة سوليل بونيه في سنوات السبعين من القرن الماضي
وأوضحت الصحيفة أن زيارة الخبراء اإلسرائيليين األخيرة إلى إيران كانت بهدف منح االستشارة
 ودخل المهندسون اإلسرائيليون إيران بواسطة.لتقوية وتدعيم جسور وشوارع وبنى تحتية مائية
.تصاريح خاصة لم تذكر فيها هويتهم اإلسرائيلية بعد أن أودعوا جوازات سفرهم في هولندا

has denied all ties to the Ofer family. “Any commercial ،who refuses to recognize Israel’s right to exist as a Jewish state ،Iran
” an Iranian official said. ،connection to the Zionist regime and the companies that operate within it are against the law
The Ofer Brothers Group denies the allegations against them.
replied to the Ofers’ claims at a press conference on Wednesday. “We did ،Mark Toner،A state department spokesman
considerable due diligence in checking out these claims. And what we found is that Ofer Holdings Group is the parent of a
” Toner said. ،and that’s the company that actually sold this tanker to the Iranians،company called Tanker Pacific
Toner said Tanker Pacific and its subsidiary had “failed to do proper due diligence and to prevent this transaction. So they’re
responsible – I guess my point is that they’d be responsible for the conduct of their subsidiary.”
one of The the world’s largest shipping companies ،alleged business with Iran was done by the Singapore-based Tanker Pacific
with branches in ،and an Ofer Brothers subsidiary. It operates a fleet of 45 huge tankers that transport crude oil worldwide
Britain and China.،India
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وقال رئيس الوفد" :قبل سنوات سلمنا اإليرانيين قسما ً من مخططات البناء التي نفذتها إسرائيل بأمر من
وزيرالبنى التحتية في حينه أرييل شارون".
يشار إلى أن شارون شغل منصب وزيرالبنى التحتية في حكومة بنيامين نتنياهو بين السنوات -1996
 .1999وقال رئيس الوفد اإلسرائيلي أنــه زار إيران خالل السنوات الـ  15الماضية  5مرات ،وأنه
"استقبلنا في مطار طهران ممثل للحكومة اإليرانية وأدخلناعبر باب منفرد وتم إعطاؤنا تأشيرات
مختومة لفترة مكوثنا في إيران وأعدناها لدى مغادرتنا".
 -2ووفقا ً ليديعوت أحرونوت فإن نائب مدير عام وزارة الزراعة اإليرانية من منطقة بوشهر زار
إسرائيل سرا ً قبل ثالث سنوات ونصف السنة لفحص إمكانية تجديد مخزون العتاد الزراعي من
إسرائيل .ومضى رئيس وفد المهندسين قائالً إن "هناك ازدهارا ً في العالقات التجارية مع إيران خالل
السنوات األخيرة وخصوصا ً في المجال الزراعي" .ويشتري اإليرانيون من إسرائيل بصورة
غيرمباشرة قطع غيار للمعدات الزراعية خصوصا ً في مجال زراعة القطن والبذور لزراعة الخضار،
وأجهزة ري".
 -3وروى المهندس أنه مع زمالئه التقوا مع عائالت يهودية إيرانية وتناولوا معهم وجبات طعام
احتفالية التي تخللها شرب النبيذ بمناسبة عيد الفصح العبري الذي صادف األسبوع الماضي .
وبحسب المهندس اإلسرائيلي فإنه هناك ( )26ألف يهودي في إيران "يعيشون حياتهم ويمارسون
عباداتهم دون عائق وحتى أن السلطات اإليرانية تحرس الكنس".
وأضاف المهندس رئيس الوفد أنه "من المتوقع أن أسافر مجددا ً إلى إيران خالل األشهر القريبة
القادمة لتنفيذ أعمال تم استدعاؤها أثناء تواجدنا في إيران وتتعلق بتطهير المياه اآلسنة ".
واألمثلة كثيرة جدا ً ،تبين مدى التعاون بين إيران وإسرائيل ،في حين وسائل إعالم البلدين تكثر
من التصريحات العدائية ضد البلد اآلخر ،للضحك على العرب والمسلمين الغافلين ....
ومازلنا نبين التقية المطورة عند الخميني الذي يطرح ( الموت إلسرائيل ) ويتعاون معها في
الخفاء :
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التعاون في مجال التسليح:
في البداية يجب مالحظة أن التعاون في مجال التسليح ينفي أسطورة العداء الكلي فليس من المعقول أنك
تسلح عدوك!! بل يشير التعاون في التسليح إلى الهدف المشترك للمتعاونين ...وهذا هو الواقع  ،ألن كالً
من إيران وإسرائيل تريد دحـر العرب والقضاء عليهم ...
 -1لقد كانت إسرائيل المصدر األول للسالح إليران في الفترة من ..)1( 1985-1980
 -2بدأ هذا التعاون في مجال التسليح من خالل شركة الشيخ صادق طبطائي([ )2
 ) ANTERNATIONA COMMERCE CENTERالتي كانت حلقة الوصل بين إيران
وإسرائيل بالتعاون مع يوسف عازر الذي كانت له عالقة بأجهزة المخابرات اإلسرائيلية والجيش
اإلسرائيلي وقد زار طبطبائي إسرائيل في  6كانون األول  1980وانكشف ختم دخوله إلى إسرائيل
على جوازه عندما ضبطته السلطات األلمانية في المطار وفي حقيبته كيلو ونصف كيلو من المخدرات
مادة الهيروين وذلك في كانون الثأني سنة  1983وقـد عــرض ختم دخــوله إلى إســـرائيل على ماليين
الناس في التلفـزيــون األلمــــاني .في فرانكفورت(. )3
 -2وبعد هذه الزيارة بدأت شحنات السالح اإلسرائيلي تتدفق على ثورة الخميني كما يرصدها ملف
(التعاون التسليحي اإلسرائيلي اإليراني) إصدار وزارة الخارجية العراقية .ولم يقتصر توريد السالح
على شركة طبطبائي بل دخل على الخط جملة الوسطاء في تصدير السالح اإلسرائيلي إلى إيران منهم
أندريه فريدل وزوجته جامي وهما يهوديان إسرائيليان يتنقالن بين لندن ومستعمرة هرتاليا ،من خالل
شركتهما ( )JSC INTERNATIONAالتي انكشفت فأسسا شركة جديدة ( ENDAL
 )HOLDING LIMITEDوقد بدأ نشاط أندريه فريدل عام  1980واستمر في األعوام

 ( - 1الحرب المشتركة إيران وإسرائيل ) حسين على هاشمي ص ،35
 ( أيلتقي النقيضأن ) محمد مال هللا – رحمه هللا – ص  297ففيه توثيق جيد لمجمل التعاون اإليراني اإلسرائيلي.2

-

صادق طبطبائي نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا ً وشقيق زوجة أحمد الخميني.

 3ــ ( الحرب المشتركة :إيران وإسرائيل ) حسين على هاشمي ص  .16والقبس الكويتية 1986/12/4بواسطة التعاون التسليحياإلسرائيلي اإليراني) إصدار وزارة الخارجية العراقية ص .55
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 ،83،82،81حيث صدرا كميات ضخمة إليران بالتعاون مع وزارة الدفاع اإلسرائيلية بإشراف زفي
روتير المدير المساعد في الوزارة لشئون تصدير المعدات العسكرية (.)1
 -4أيضا ً قام العقيد يعقوب النمرودي ،الملحق العسكري اإلسرائيلي األسبق بطهران زمن الشاه،
باستغالل شركته "شركة التجهيزات الدولية إلزالة الملح" لفتح خط تسليح إليران من إسرائيل ،ويعتبر
دوره أكبر من دور أندريه فريدل في تزويد إيران باألسلحة اإلسرائيلية ،حيث وقع يعقوب صفقة أسلحة
كبيرة مع العقيد كوشك نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي لصالح إيران

(.)2

 -5وفي  18تموز 1981انكشف التصدير اإلسرائيلي إلى إيران علنا ً عندما أسقطت وسائل الدفاع
السوفيتية طائرة أرجنتينية تابعة لشركة ( )TRANSPORTE AERO RIOPLTENSEاروريو
بلنتس وهي واحدة من سلسلة طائرات كانت تنتقل بين إيران وإسرائيل محملة بأنواع السالح وقطع
الغيار ،ضمن صفقة قيمتها  150مليون دوالر تنقل خاللها  360طنا ً من األسلحة اإلسرائيلية يتطلب
شحنها  12رحلة .وكانت الطائرة قد ضلت طريقها ودخلت األجواء السوفيتية على أن صحيفة التايمز
اللندنية نشرت تفاصيل دقيقة عن هذا الجسر الجوي المتكتم وقد قتل في الطائرة الوسيط البريطاني
إستويب ألن ماك كفرتي(. )3
 -1تم في سنة  1984عقد صفقة أسلحه إسرائيلية إلى إيران قيل أن قيمتها بلغت  4مليارات
دوالر

()4

 - -2نشرت صحيفة "هاآرتس"

()5

تحت عنوان "تقرير لوزارة الدفاع يؤكد عقود أسلحة مع

تقريرا داخليًا لوزارة الدفاع اإلسرائيلية ذكر أن "إسرائيل" قد حافظت
إيران" ،جاء فيه :أن
ً
على عالقات صناعية عسكرية مع إيران .وقد ذكر ذلك التقرير أن هذه العالقات كانت على
الشكل التالي :
أ -تجهيز إيران بـ  58.000قناع مضاد للغازات السامة من قبل شركة "شالون للصناعات الكيماوية"
بعد انتهاء الحرب العراقية اإليرانية.
 1ــ ( الحرب المشتركة إيران وإسرائيل ) حسين على هاشمي ص 19
 2ــ ( الحرب المشتركة إيران وإسرائيل ) حسين على هاشمي ص 21
 (- 3الحرب المشتركة إيران وإسرائيل ) حسين علي هاشمي ص .23
4

 -المجلة السويدية  TTفي  18آذار  1984ومجلة األوبزيفر في عددها بتاريخ 1984-4-7 - 5النقاط ( )10-7من مقال (العالقة التسليحية بين إيران و"إسرائيل") لمحمد العبيدي منشور بموقع مفكرة اإلسالم.
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ب -تجهيز إيران بكاشفات للغازات من قبل شركة "إيلبت" تستعمل لغرض الكشف عن عوامل األسلحة
الكيماوية.
ج -نصب أنظمة السيطرة على الحرائق في دبابات شرقية بيعت إلى إيران.
 -8ونشرت صحيفة "هاآرتس" أيضا ً مقاالً لكاتبها فيكتور أوستروفسكي بعنوان "ماذا أوضحت محاكمة
دانبار السرية من معلومات عن التعاون التسليحي بين إيران وإسرائيل"( )1تضمن ما يلي:
ضا
"مع علمنا بأن "ناحوم مانبار" مرتبط بشكل مباشر بالمخابرات اإلسرائيلية (الموساد) ،فإنه كان أي ً
ولعدة سنوات متور ً
طا بعقود أسلحة ومعدات عسكرية مع اإليرانيين ،كما شارك من خالل أعماله تلك
بالعديد من الشركات اإلسرائيلية األخرى .إضافة إلى أنه يحتفظ بعالقات تجارية جيدة مع مسئولين
إيرانيين .وفي األعوام  1990إلى  ،1994كان قد باع إليران  150طنًا من مادة كلوريد التايونيل ،التي
تدخل في صناعة غاز الخردل ،أحد األسلحة الكيماوية .كما أن "مانبار" قد وقع عقدًا مع اإليرانيين لبناء
مصنع قادر على إنتاج العديد من األسلحة الكيماوية ،إضافة لمصنع ينتج أغلفة القنابل التي تستعمل لتلك
األسلحة"  .ويضيف المقال" :أثناء عمله مع اإليرانيين ،كان ضابط االرتباط بين "مانبار" وبين
المخابرات اإلسرائيلية هو العميد المتقاعد "آموس كوتسيف" ،وكذلك كان على اتصال مستمر مع
شخص يحمل االسم السري "دان" ،حيث كان هذا الشخص مكلفًا بالتعاون بين "مانبار" ووزارة الدفاع
اإلسرائيلية كحلقة وصل مع اإليرانيين.
ضا حلقة الوصل بين إيران وما يقارب من 100
وهنا يجب األخذ بنظر االعتبار أن "مانبار" كان أي ً
شركة إسرائيلية .إضافة لذلك فإن المدير التجاري لمانبار ،الذي يقطن في ضاحية خارج العاصمة
البريطانية لندن ،كان قد زود إيران بثالثين صارو ًخا من نوع أرض – جو ،وكان ذلك بمباركة
المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية.
كما باع "مانبار" إلى اإليرانيين  22عربة مزودة بمعدات خاصة بالحرب الكيمياوية حيث كان مصدر
تلك العربات هو القوات الجوية اإلسرائيلية ،وكانت قيمتها أنذاك حوالى  200000دوالر .وبدعم من
المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية والموساد ،عقد "مانبار" اتفاقًا لحساب اإليرانيين مع شركة إسرائيلية
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تدعى "شالون" من منطقة "بيرغات" لبناء مصنع إلنتاج األقنعة الواقية من الغازات في إيران .كما أعد
"مانبار" لقا ًء بين ممثلي الشركة اإلسرائيلية "البيت" ،هما كل من غاي بريل وغاد بارسيلال ،وبين
مسئول في برنامج الصواريخ اإليرانية هو الدكتور أبو سفير ،مدير القسم  105في وزارة الدفاع
اإليرانية .وقد كان هذا اللقاء بمعرفة مدير شركة "البيت" إيمانويل جيل وكذلك بموافقة رئيس قسم
الدفاع اإلسرائيلي ديفيد إفري".
 -9كذلك نشرت صحيفة "جيروسليم بوست" الصهيونية مقاالً لستيف رودان ،قال فيه إن شركة
"البيت" اإلسرائيلية قد باعت إلى إيران بين األعوام  1980و  ،1990وبموافقة وزارة الدفاع
اإلسرائيلية ،معدات بلغت قيمتها أكثر من  50مليون دوالر ،وأن شركة "رابين تيكس" اإلسرائيلية قد
باعت كذلك إليران معدات للوقاية من الحرائق وبموافقة وزارة الدفاع اإلسرائيلية.
 – 10وعادت "هاآرتس" لتنشر أعاله مقاالً تحت عنوان "إسرائيل تعترف ببيعها تكنولوجيا األسلحة
الكيماوية إليران" ،قالت فيه " :إن "ناحوم مانبار" ،تاجر األسلحة اإلسرائيلي ،لم يكن اإلسرائيلي
الوحيد المتورط ببرنامج إيران لألسلحة الكيمياوية .ففي الوقت الذي كان فيه "مانبار" يبيع مواد
ومعدات وتكنولوجيا لبرنامج إيران لألسلحة الكيمياوية ،كان هناك إسرائيلي آخر متورط بهذه القضية
من خالل اتصاله بعمالء إيرانيين .حدث ذلك بين األعوام  1992و  ،1994حين باعت الشركة العائدة
للصهيوني "موشي ريجيف" إليران معدات ومواد ومعلومات وتكنولوجيا صناعة الغازات السامة
صا غاز السارين وغاز الخردل .عل ًما بأن "مانبار" و"ريجيف" لم يكونا يعمالن سوية ،ولكنهما
وخصو ً
كانا يعمالن مع نفس العمالء اإليرانيين ،وأن كالهما كانت له عالقة وثيقة مع المخابرات والمؤسسة
العسكرية اإلسرائيلية .وبعد افتضاح أمرهما ،لم تقم المخابرات اإلسرائيلية ،كعادتها ،بأي عمل من شأنه
جمع المعلومات عن عالقات هؤالء األشخاص ببرنامج التسليح الكيماوي اإليراني.
وقد أصدرت حكومة نتنياهو على إثر ذلك أمرا ً يقضي بمنع النشر عن أي تعاون عسكري أو تجاري أو
زراعي بين إسرائيل وإيران حتى ال يلحق خطر بإسرائيل وعالقاتها الخارجية.
القصة الكاملة إليران جيت

()1

كان اإليرانيون الشيعة يصرون على التظاهر في مكة ضد أمريكا و إسرائيل ،ويفسدون صفاء مكة
المكرمة أثناء تواجد الحجاج فيها ،ثم فضح هللا أمرهم بعد أيام من هذا اإلصرار ،فتكشف للعالم أجمع أن
 - 1موقع المنتدي العربي للدفاع والتسليح على األنترنت
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سيالً من األسلحة و قطع الغيار كانت تشحن من أمريكا عبر إسرائيل إلى طهران ،مع أن أخبارا ً متقطعة
حين آلخر عن حقيقة هذا التعاون بين إيران و إسرائيل منذ بداية الحرب العراقية
كانت تبرز من
ٍ
اإليرانية ،كما تبين أن الشيخ صادق طبطبائي كان حلقة الوسط بين إيران وإسرائيل ،من خالل عالقته
المتميزة مع يوسف عازر الذي كانت له عالقة بأجهزة المخابرات اإلسرائيلية و الجيش اإلسرائيلي ،و
قد زار إسرائيل معه في  6كانون األول  1980وانكشف ختم دخوله إلى إسرائيل على جوازه عندما
ضبطه البوليس األلماني على المطار و في حقيبته مئة و نصف كيلو من المخدرات مادة الهيروين وذلك
في كانون الثأني  ،1983و قد عرض ختم دخوله إلى إسرائيل على ماليين الناس في التلفزيون
األلماني ،و كان من جملة الوسطاء في تصدير السالح اإلسرائيلي إلى إيران أندريه فريدل و زوجته
يهوديان إسرائيليان يعيشان في لندن وقّع فيه خمس صفقات كبيرة مع أكبر شركات تصدير السالح في
إسرائيل اسمها شركة بتاريخ  TAT 1981-3-28والصفقة الثانية بتاريخ 1983 -1-6يعقوب
النمرودي الذي وقع صفقة و توجد صورة لكل وثيقة من هذه الصفقات و كذلك العقيد اليهودي أسلحة
كبيرة مع العقيد كوشك نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي .
و في 18تموز 1981انكشف التصدير اإلسرائيلي إلى إيران عندما أسقطت وسائل الدفاع السوفيتية
طائرة أرجنتينية تابعة لشركة اروريو بلنتس و هي واحدة من سلسلة طائرات كانت تنتقل بين إيران و
إسرائيل محملة بأنواع السالح و قطع الغيار ،وكانت الطائرة قد ضلت طريقها و دخلت األجواء
السوفيتية ،على أن صحيفة التايمز اللندنية نشرت تفاصيل دقيقة عن هذا الجسر الجوي المتكتم و كان
سمسار العملية أنذاك التاجر البريطاني إستويب ألن حيث استلمت إيران ثالث شحنات األولى استلمتها
في 1981-7-10والثأنية في  1981-7-12والثالثة في  17-7-1981وفي طريق العودة ضلت طريقها
ثم أسقطت ،و في  28آب  1981أعلن ناطق رسمي باسم الحكومة القبرصية في نقوسيا أن الطائرة
األرجنتينية من طراز (كنادير سي إل ) 44رقم رحلتها (  224آي آر ) قد هبطت في  11تموز 1981
في مطار الرنكا قادمة من تل أبيب و غادرته في اليوم ذاته إلى طهران ،حاملة  50صندوقا ً وزنها
 6750كيلوغرام و في  12تموز حطت الطائرة نفسها في مطار الرنكا قادمة من طهران و غادرته في
اليوم نفسه إلى إسرائيل يقودها الكابتن (كرديرو) و في  13من نفس الشهر حطت الطائرة نفسها قادمة
من تل أبيب وغادر ته إلى طهران في اليوم نفسه يقودها الكابتن نفسه.
و في مقابلة مع جريدة ( الهيرلد تريديون) األمريكية في  1981-8-24اعترف الرئيس اإليراني السابق
أبو الحسن بني صدر أنه أحيط علما ً بوجود هذه العالقة بين إيران و إسرائيل و أنه لم يكن يستطيع أن
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يواجه التيار الديني هناك و الذي كان متورطا ً في التنسيق و التعاون اإليراني اإلسرائيلي و في 3
حزيرأن  1982اعترف مناحيم بيجن بأن إسرائيل كانت تمد إيران بالسالح وعلل شارون وزير الدفاع
اإلسرائيلي أسباب ذلك المد العسكري اإلسرائيلي إلى إيران بأن من شأن ذلك إضعاف العراق وقد
أفادت مجلة ميدل إيست البريطأنية في عددها تشرين الثأني  1982أن مباحثات تجري بين إيران
وإسرائيل بشأن عقد صفقة تبيع فيها إيران النفط إلى إسرائيل في مقابل إعطاء إسرائيل أسلحة إلى إيران
بمبلغ  100مليون دوالر كانت قد صادرتها من الفلسطينيين بجنوب لبنان ،وذكرت مجلة أكتوبر
المصرية في عددها آب 1982أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن إيران قد عقدت صفقه مع إسرائيل
اشترت بموجبها جميع السالح الذي صادرته من جنوب لبنان وتبلغ قيمة العقد  100مليون دوالر و
ذكرت المجلة السويدية  TTفي  18آذار  1984ومجلة األوبزيرفر في عددها بتاريخ 1984-4-7
ذكرت عقد صفقة أسلحة إسرائيلية إلى إيران قالت المجلة األخيرة أنها بلغت  4مليارات دوالر فهل
كانت إسرائيل لترضى بشحن السالح إلى إيران لو كانت إيران تشكل أدنى خطر على الوجود والكيان
اليهودي؟! وهل كانت أمريكا لتعطي السالح إلى إيران لو كانت إيران تشكل الخطر اإلسالمي الحقيقي
الذي تهابه أمريكا و روسيا و غيرهما؟!
الــــوثـــائــــق:
توجد وثائق لدى الرأي العام تثبت حقيقة الفضيحة نذكر بعض هاته الوثائق.
الوثيقة األولى  :هي تلكس يطلب إذنا بالسماح لطائرة من شركة ((ميد الند)) البريطانية للقيام برحلة
نقل أسلحة أمريكية بين تل أبيب و طهران في الرابع من حزيران (يونيو)1981م  .و من هذة الوثيقة
يثبت أن األسلحة اإلسرائيلية بدأت بالوصول إلى طهران منذ بداية الحرب اإليرانية-العراقية.
الوثيقة الثانية  :تقع في ثمان صفحات وهي عبارة عن عقد بين اإلسرائيلي يعقوب نمرودي و الكولونيل
ك.دنغام و قد وقع هذا العقد في يوليو 1981م .و يتضمن بيع أسلحة إسرائيلية بقيمة 135,848,000
دوالر .و يحمل العقد توقيع كل من شركة)) اي.دي.اي)) التي تقع في شارع كفرول في تل أبيب و
وزارة الدفاع الوطني اإلسالمي يمثلها نائب وزير الدفاع اإليراني.
الوثيقة الثالثة  :هي رسالة سرية جدا ً من يعقوب نمرودي إلى نائب وزير الدفاع اإليراني  .وفي
الرسالة يشرح نمرودي أن السفن التي تحمل صناديق األسلحة من امستردام يجب أن تكون جاهزة عند
وصول السفن اإلسرائيلية إلى ميناء أمستردام.
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الوثيقة الرابعة  :في هذة الوثيقة يطلب نائب وزير الدفاع اإليراني العقيد إيماني من مجلس الدفاع
تأجيل الهجوم إلى حين وصول األسلحة اإلسرائيلية.
الوثيقية الخامسة  :رسالة جوابية من مجلس الدفاع اإليراني حول الشروط اإليرانية لوقف النار مع
العراق وضرورة اجتماع كل من العقيد دنغام والعقيد إيماني  .وفي هذا يتضح أن أي هجوم إيراني ضد
العراق لم يتحقق إال بعد وصول شحنة من األسلحة اإلسرائيلية إلى إيران.
الوثيقية السادسة  :رسالة سرية عاجلة تفيد بأن العراق سيقترح وقف إطالق النار خالل شهر محرم ،
وأن العقيد إيماني يوصي بأال يرفض اإليرانيون فورا ً هذا االقتراح الستغالل الوقت حتى وصول
األسلحة اإلسرائيلية.
الوثيقة السابعة  :طلب رئيس الوزراء اإليراني من وزارة الدفاع و ضع تقرير حول شراء أسلحة
اسرائيلية.
الوثيقية الثامنة  :وفيها يشرح العقيد إيماني في البداية المشاكل االقتصادية والسياسية وطرق حلها  ،ثم
يشرح بأن السالح سيجري نقلة من إسرائيل إلى نوتردام ثم إلى بندر عباس حيث سيصل في بداية
ابريل 1982م.
الوثيقة التاسعة  :هي صورة لتأشيرة الدخول اإلسرائيلية التي دمغت على جواز سفر صادق طبطبائي
قريب آية هللا الخميني  ،الذي قام بزيارة إلسرائيل لالجتماع مع كبار المسؤولين اإلسرائيلين ونقل
رسائل لهم من القادة اإليرانين.
الوثيقة العاشرة  :رسالة وجهها رئيس الوزراء اإليراني في ذلك الوقت حسين موسوي في يوليو
1983م يحث فيها جميع الدوائر الحكومية اإليرانية لبذل أقصى جهودها للحصول على أسلحة أمريكية
من أي مكان في العالم  ،ويضيف أنه على جميع الوزارت والمسؤولين أن يضعوا شهريا ً كشفا ً بهذه
المحاوالت.
الوثيقة الحادية عشرة  :تلكس إلى مطار فرانكفورت هو رحلة األربعاء التي تقوم بها طائرات إسرائيلية
.وفي الوثيقة تفصيل ألرقام الطائرات التي تهبط في مطار فرانكفورت في الجزء ب 5وقرب البوابة
42و 20وهنا تبدأ عمليات نقل صناديق األسلحة مباشرة إلى طائرة إيرانية تنتظر في نفس المكان.
الوثيقة الثانية عشرة  :أمر ســـري من نائب القيادة اللوجستية في الجمهورية اإليرانية يطلب إزالة
اإلشارات اإلسرائيلية عن كل األسلحة الواردة.
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الوثيقة الثالثة عشرة  :طلب صرف مليار و  781مليون لاير إيراني لشراء معدات عسكرية إسرائيلية
عبر بريطانيا.
اليهود في إيران اليوم أفضل بمئات المرات من السنة
قال الكاتب اإلسرائيلي "عاموس عوز "( ،)1بعد زيارة قام بها مع وفد من منظمات يهودية عالمية
لالطالع على أحوال األقلية اليهودية في إيران بأن اليهود في إيران يعانون بسبب السياسة الحالية في
إيران ومنعهم من السفر إلسرائيل والتواصل مع أقاربهم داخل إسرائيل بشكل مباشر ،إال أن اليهودي
الفارسي يعتبر أحسن حاالً من وضع المسلم السني في إيران ( بمئات المرات ).
يضيف عاموس " في زيارتي لطهران تخوفت كثيرا ً مما سمعته من قبل عن النظام اإليراني المتشدد
حيال إسرائيل وأمريكا فكلمة الموت إلسرائيل وأمريكا لطالما كانت لغة الحوار السائدة في إيران ،وزاد
خوفي أكثر عندما تم اختياري ضمن وفد يهودي يضم أفراد من منظمات يهودية مختلفة حول العالم
لتوثيق حال األقلية اليهودية في إيران والتي تقارب () 30ألف يهودي ،يعيشون في مختلف المدن
اإليرانية ويتمركز جلهم في مدينة أصفهان اإليرانية ،فقررت قبل أن أنضم لهذا الوفد وكي أتخلص من
أي دالئل تفيد بأني إسرائيلي حتى مالبسي وأدواتي التي كتب عليها عبارة "صنع في إسرائيل "،
وأخذت جواز السفر الكندي الخاص بي وأنطلقنا من مطار مونتريال -تورنتو إلى مطار طهران ،كانت
لحظات رهيبة عندما حطت الطائرة في مطار طهران وشاهدت رجال األمن اإليرانيين وكأني وصلت
إلى أرض وشعب يعيش خارج كوكبنا ،حتى أن أحد زمالئي في الوفد قال لي ال تقلق بعد أن الحظ
عالمات الخوف والهلع تنتابني ،تم ختمت جوازاتنا وكان االستقبال عادياً ،ووجدنا في المطار وفدا ً من
يهود طهران با نتظارنا ،رحبوا بنا واستقلينا السيارة إلى أحد الفنادق ،وفي اليوم التالي من رحلتنا بدأنا
بجولة تفقدية للمعابد اليهودية في طهران واستغربت كثيرا ً مما شاهدته في هذه المعابد من فخامة في
البناء والزخارف المعمارية والتي طعمت بلون الفن المعماري الفارسي ،واستغربت أكثر عندما سمعت
بأن في طهران وحدها أكثر من  12معبدا ً " كنس " لليهود ،كما توجد  10مراكز لبيع لحم الكاشر
المذبوح على الطريقة اليهودية في طهران ،كما يوجد أكثر من  85معبدا ً " كنس " لليهود في مختلف
المدن اإليرانية ،فوجدت أن اليهود في إيران يعيشون حياة شبه عادية برغم وجود بعض المضايقات من
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قبل الحكومة إال أنها ال تذكر وليست كما كانت في مخيلتي قبل وصولي إلى أرض إيران ،ولفت انتباهي
خالل جولتي في أحد أحياء طهران ،مجموعه من الصبية يلعبون كرة القدم في مسجد شبه مهجور ،ولم
يخطر ببالي أن يكون هذا مسجداً ،فسألت "يعقوب صديقبور " وهو أحد اليهود اإليرانيين الذين كانوا
برفقتنا ،ما هذا المكان فقال لي هذا مسجد ،فتعجبت مما سمعت وشاهدت ،فقلت ليعقوب أليست المساجد
تعتبر أماكن مقد سة لدى المسلمين؟؟ فلماذا نشاهد الصبية يلعبون الكره فيها وهي مهجورة بهذا الشكل
ونحن موجودن في أكبر دولة إسالمية؟؟ ،فأجابني يعقوب على اندهاشي هذا بقوله هذا مسجد سلمان
عبدالقادر وهو أحد مساجد السنة في طهران ،ويمنع عليهم ترميمه أو حتى أداء الصالة فيه بشكل علني،
وأن من يقوم بالصالة فيه هم بعض العمال الهنود واألفغان بشكل غير منتظم ،فزاد فضولي لمعرفة
المزيد عن أهل السنة في إيران ،وبدأت أسأل عن أحوال األقلية السنية فتوصلت إلى نتائج مذهلة تفيد
إلى أن عدد السنة في طهران وحدها مليون ونصف مسلم سني وال يمتلكون مسجدا ً سنيا ً واحدا ً لهم في
طهران كلها ،كما أن عدد السنة الذين تم تنفيذ حكم اإلعدام بحقهم خالل الخمس سنوات الماضية يزيد
عن ( ) 1500شخص وأن عدد المعتقلين السنة في السجون اإليرانية يزيد عن  4000شخص ،كما أن
النظام اإليراني يجرم أي سني يحاول نشر المذهب السني في إيران ،وبمقارنتي مع النتائج التي جمعناها
من األقلية اليهودية في إيران والتي تفيد أنه ال توجد حالة إعدام واحده بحق أي يهودي حدثت منذ
سنوات عديده باإلضافة إلى عدم وجود أي معتقلين سياسيين يهود في السجون اإليرانية ،وحرية إنشاء
المدارس والمعابد اليهودية ،فكتبت في تقريري الذي توصلت إليه نهاية زيارتي هذه ،أال إن اليهودي
الفارسي يعتبر أحسن حاالً من وضع المسلم السني في إيران .

كان مسجد ألهل السنة في عاصمة اإلقليم ( األحواز ) فأغلقته الحكومة اإليرانية ،ومنعت
المسلمين السنة من بناء مساجد جديدة  .وكان في عبادان  -ثاني أكبر مدينة في عربستان -
كان فيها مسجدان للسنة ،أغلق أحدهما ،ودمر اآلخر خالل الحرب اإليرانية العراقية .
وصار المسلمون السنة ،يفرغون منازل متجاورة ويحولونها إلى مساجد لهم ،ألن الحكومة
اإليرانية تمنعهم من بناء المساجد ،مع أنه في إيران (  )151معبدا ً لسائر األديان ،ومنها
معبد للديانة الزرادشتية .
وفي عهد الخميني ،زاد التشدد على أهل السنّة في إيران عامة وفي األحواز خاصة.
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وهذه شهادة من يهودي  ،يشهد على أن أحوال اليهود أفضل من أهل السنة بمئات المرات  ،والحول
والقوة إال باهللا .
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الفصل الثالث

الصفوية والنظـام األســــدي
تمهيد :
النظام األسدي هو الحكم العسكري الذي احتل سوريا منذ ( )1963/3/8ومازال
حتى اليوم ( ،)2012حيث تسلم بشار األسد الحكم بعد والده في مسرحية قام بها مايسمى مجلس الشعب
السوري ،الذي غير الدستور خالل عشر دقائق ،وجعل ســن رئيس الجمهورية أربعا ً وثالثين بدالً من
أربعين  ...وكان حافظ األسد هو الدينامو المحرك لهذا الحكم في الخفاء ومن وراء ستار حتى
( ،)1966/2/23عندما أخرج البعثيون السنة من الحكم ،وصار الحكم خالصا ً للعلويين ،ثم صار حافظ
األسد المحرك األساسي له ،وفي ( )1970/11/16قضى على بقية البعثيين من العلويين ( صالح جديد
وأزالمه ) وانفردت أسرة حافظ األسد بحكم سوريا  ،واتضح أنهم يحتلون سوريا  ،واليحكمونها  ،مثل
إيران واألحواز ( عربستان ) ،كيف تعامل إيران الشعب األحوازي  ،مع أنه شيعي  ،لكنه عربي ،
لذلك تعامله بحقد وكراهية  ،وكذلك النظام األسدي يكره الشعب العربي السوري المسلم  ،ألنهم عرب
وألنهم مسلمون  ،وحاولوا بأساليب سياسية وثقافية القضاء على إسالمه وعروبته  ،ولما فشلوا
استخدموا الطائرات والدبابات للقضاء عليه  ،إنهم صفويون حقا ً  ،بل هم قرامطة  ،هم القرامطة الجدد
الذين لن يتورعوا عن ذبح المسلمين في صحن الكعبة كما فعل أجدادهم ......والنظام األسدي صفوي
أيضا ً ألنه يستخدم التقية المطورة  ،بل يفرط في استخدامها  ،فيدعي أنه نظام ممانعة ومقاومة ضد
الصهاينة  ،وفي الواقع ينسق مع الصهاينة ويحمي حدودهم الشمالية  ،وقد اتضح ذلك لكل ذي عينين
خالل الثورة السورية ....
وتميز الحكم األسدي بعدة ميزات أهمها :
-1

سياسة المراحل  :د ُرب حافظ األسد على ســياسة المراحل  ،فقد زار لندن

وهو مالزم طيار ،واستقبله وزير الدفاع البريطاني( ،)1أي كان على صلة بالصليبيين
والصهيونيين الذين حضروه ليملك سوريا وينفذ لهم مايريدون  ...فقد اعتمد حافظ األسد وهو
 - 1انظر منير محمد الغضبان  ،سوريا في قرن ( ...) 382/1
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العنصر الفعال في اللجنة العسكرية التي أعادت تشكيل حزب البعث بعد حله من أجل الوحدة مع
مصر ،اعتمد على مستقلين وناصريين ( زياد الحريري ،ولؤي األتاسي ) فقاموا بتنفيذ االنقالب
العسكري ،ثم تخلص منهم في العام األول ،ومن الناصريين بعد مذبحة جاسم علوان في تموز
(. )1963
واعتمد على البعثيين عامة والبعثيين السنة خاصة ( محمد أمين الحافظ ) من
أجل التخلص من هؤالء المستقلين ،ثم اعتمد على العلويين وغيرهم من األقليات للتخلص من
البعثيين السنة وكان ذلك يوم ( ،)1966/2/23ثم تخلص من الدروز واإلسماعيليين ،كل ذلك
بمساعدة العلويين بقيادة صالح جديد ...
ثم تخلص من العلويين ومعهم صالح جديد وبقية قيادة حزب البعث في
( )1970/11/16بمساعدة أسرته ( رفعت وجميل وغيرهم )،وآل الحكم ألسرة األسد فقط ...
ثم تخلص من أخيه السفاح المجرم رفعت عام ( )1984وهيأ سوريا ليملكها ولده باسل الذي
خطفه الموت ،وحرق قلب والده ،كما حرق قلوب آالف السوريين الذين قتل أوالدهم .وعندئذ
ورث سوريا الجمهورية الوراثية لولده بشار الطبيب الذي استلم الحكم بعد وفاة والده سنة
( )2000م ،بعد أن عدل مجلس الشعب الدستور خالل دقائق قليلة ....
وقد استند هذا النظام األسدي إلى الصهيونية عندما سلمهم حافظ األسد
الجوالن ،وجعل الجبهة بينهم وبين سوريا آمنة هادئة منذ ( )1974حتى اآلن ( )2012مما جعل
السكن في الجوالن مفضالً لدى الصهاينة ألنه منطقة آمنة قياسا ً مع األرض المحتلة األخرى
...وفي كتابي ( النظام األسدي ضد العرب ) فصل كامل عن تذلل األسد للصهاينة ،وتباكيه عند
أبوابهم ليتفاوضوا معه ويقيم معهم عالقــات حســن جــوار ،بينما يكــذب على العــرب المغفلين
( ومنهم بعض اإلسالميين ) أنه بطل المقاومة والصمود والممانعة ....
وقد تبين اليوم أن النظام األسدي استند إلى الصهيونية والصفوية معا ً وحافظ األسد من
أكبر السياسيين الذين كتموا أهدافهم حتى أن ذراعه اليمنى في البطش والتنكيل بخصومه ( شقيقه
رفعت ) ؛ اليعرف مخططه وعمالته للصفوية ،وقد طرده ليجعل سوريا وراثة ألوالده من بعده،
يتابعون ماتعهد به األب لدوائر الصهيونية والصفوية ...
ونستطيع القول أن أحد ميادين تعاون الصهيونية مع الصفوية هو النظام األسدي الذي
دعم سرا ً من الصهيونية وعلنا ً من الصفوية ..،.
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الرجعيـة أخطر من إسرائيل
هذه أول مقولة يطرحها النظام األسدي منذ ( ،)1963/3/8الرجعية هم العلماء والدعاة إلى اإلسالم،
وطالب العلم والشباب المسلم ،وشتى أصناف الحركة اإلسالمية من إخوان مسلمون إلى سلفيين
وصوفيين ودعوة وتبليغ وعلماء وطالب علم ،وسائر الحركات اإلسالمية  ...يجب القضاء عليها قبل
إسرائيل ،هذه المقولة كانت تطرح من وسائل اإلعالم يومياً ،وكان يتبادر إلى أذهاننا أنها شعار يطرح
كسائر الشعارات لالستهالك المحلي ،التي يرددها النظام األسدي ،لالستهالك اإلعالمي وتضليل
الجماهير العربية الغافلة ،لكن على المدى البعيد تبين أنه هدف حقيقي للنظام األسدي ،بل عرفنا أن
الصهيونية العالمية نصبت حافظ األسد ملكا ً على سـوريا لينفذ هذا المخطط ،ويقضي على الحركة
اإلســالمية التي يســـميها ( الرجعية ) .وخالل الثورة السورية ( )2012-2011توسع مفهوم الرجعية
ليشمل الشعب كله ،فدمر بشار األسد حمص وريفها ،ودرعا وريفها ،وإدلب وريفها ،ودمشق وريفها،
وحماة وريفها ،وحلب وريفها ،ودير الزور وريفها ....واستخدم جيش األسد كافة صنوف األسلحة منذ
اليوم األول ،واجه المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي ،ولم يستخدم الهراوات والغازات المسيلة
للدموع أبدا ً ،بل استفتح بالرصاص الحي ،ولما انشق الجنود والضباط عن كتائب األسد ،وشكلوا الجيش
السوري الحر ،للدفاع عن الشعب ،طور بشار األسد أسلحته إلى الدبابات ،والمدفعية الثقيلة ،والهاون،
والمروحيات ،والصواريخ ،وأخيرا ً الطائرات المروحية ،والطائرات الحربية الميج (،21،23،25
والسوخوي ،وحتى طائرات التدريب استخدمها ضد الشعب األعزل ) ...
وكشف النظام األسدي ترسانته العسكرية ،والتي وفرها طوال أربعين سنة ليقتل بها الشعب السوري
األعزل ،أوكما يقول الرجعية ،وحتى البعثيين والعمال والفالحين صاروا من الرجعية التي سلط بشار
األسد عليهم ترسانته العسكرية .....
وحافظ األسد هو المحرك الخفي النقالب ( ،)1963/3/8وهذه طروحاته التي أعلنها في مؤتمر
الحزب عام ( )1965عندما قال  :أما اإلخوان المسلمون فالينفع معهم إال االستئصال ،ومازال بشـار
حريصا ً على وصية والده ،وهو استئصال الحركة اإلسالمية ،ألنها أخطر من إسرائيل ويجب القضاء
علىها قبل إسرائيل ،بل هاهو يستأصل الشعب كله خالل رده على الثورة السورية ،وهاهو يقتل يوميا ً
( )200-100مواطن ،يموتون تحت ركام العمارات التي تقصفها طائراته الحربية وصواريخه ...أو
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ذبحا ً بالسكاكين بيد شبيحته ،أما إسرائيل فينفع معها المفاوضات الموصلة إلى سالم الشجعان كما سنرى
....
كنا نظنه مجرد شعار يرفع ،كما رفع شعار الوحدة والحرية واالشتراكية ،ومع مرور بضعة عقود
اتضح أن تلك الشعارات ( الوحدة والحرية واالشتراكية ،واألمة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة )
كانت مجرد شعارات تطرح لينشغل بها الشعب العربي ،بينما ينفذ النظام األسدي الشعار الوحيد الذي
نفذه على سبيل الجد والحقيقة ،الرجعية أخطر من إسرائيل ،ولم يكن مجرد شــعار كغيره من شــعارات
النظام األســ دي  ...وقتل من ( الرجعية أي من العلماء والدعاة والشباب المسلم ) مئات األضعاف ماقتله
من الصهاينة ....وهاهو يـرد على الثورة السورية فيدمر الشعب كله ،ويقتل حتى نهاية الشهر ( )18من
الثورة قرابة ( )30ألفا ً ؛ قيدوا في السجالت المدنية  ،وأكثر منهم من المعتقلين الذين يفضلون الموت
على االعتقال بيد األسديين  ،ومثلهم كذلك من المفقودين ، 1ويهجر ربع مليون سوري لجأوا إلى الدول
المجاورة ،ليعيشــوا حياة الذل والحرمان ،والقهر واأللم كما في مخيم ( الزعتري ) في األردن
...باإلضافة إلى عشرات األلوف من المعتقلين ،والمفقودين ....ناهيك عن تدمير مئات العمارات
وتسويتها باألرض ...
ومنذ ( )1974وقفت حربه مع الصهانية ،واستمرت مع ( الرجعية ) حتى هذا العام (..... )2012
ثأنوية الصناعة في حمـاة (: )1964
هذه المقولة ( الرجعية أخطر من إسرائيل ) ،كتبت على السبورة في ثانوية الصناعة في حماة عام
( ،)1964فتحمس أحد الطالب اإلسالميين وكتب اآلية { ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم
الكافرون } ،فأعتقل الطالب ،واختفى أثره ،وبدأت القالقل في حماة بسبب ذلك ،حتى انتهت بتدمير
مسجد السلطان ....
وفي المؤتمر القطري االستثنائي لحزب البعث يعلن حافظ األسد بصراحة أن اإلخوان المسلمين ( أقوى
شريحة رجعية ) الينفع معهم إال االستئصال ،وكرر ولده بشار هذه المقولة في صيف ( ،)2005أي أن

 1مصطلح المفقودين في سوريا خالل الثمانينات وخالل الثورة السورية الحالية يعني أنهم قتلوا دون أن يسألوا عن
أسمائهم  ،ثم حملوا بجرافات ودفنوا في أخاديد  ،بعد أن ينهب جنود األسد منهم مامعهم من نقود وساعات وغيرها
 ...وفي سوريا عشرون ألف مفقود من الثمانينات  ،ولحقهم االن أكثر منهم  ،ومازال القتل مستمرا ً والحول والقوة
إال باهلل ...
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المهمة متوارثة تسلمها االبن من األب ،وسيكد ويناضل من أجل تحقيقها ...وقد أعطيت لهم سوريا كلها
من أجل تنفيذ هذه المهمة ....
ومن أجل تنفيذ هذا الشعار ( الرجعية أخطر من إسرائيل ) دمر النظام األسدي ثلث مدينة حماة ،وقتل
عشرات األلوف من سكانها معظمهم من النساء واألطفال والشيوخ ،ثم دمر في جسر الشغور وفي إدلب
وفي حلب ،وقتل السجناء في سجن تدمر ،علنا ً بالرشاشات تحصدهم في زنازينهم ،وسـرا ً في ورشات
اإلعدام خالل بضع سنوات الثمانينات ،حتى أعدم بضعة عشر ألفا ً من خيرة أبناء هذا الوطن ...
ومازالت إسرائيل تنعم باألمن واالستقرار في الجوالن ،بل يتعهد حافظ األسد أمام كسيجنر عند فك
االشتباك عام ( )1974بأن يمنع الفدائيين الفلسطينيين من دخول األرض المحتلة انطالقا ً من األراضي
السورية ...ثم يتعهد وينفذ بذبح الفلسطينيين في لبنان نيابة عن إسرائيل ،حتى قال عنه الصهاينة مايلي :
 صرح موشي دايان لوكالة الصحافة الفرنسية في ( 1976/ 6 / 5م ) قائالً إن على إسرائيل أن
تظل في موقف المراقب ،حتى لوغزت القوات السورية بيروت واخترقت الخط األحمر ،ألن غزو
القوات السورية للبنان ،ليس عمالً موجها ً ضد أمن إسرائيل.
 ونقلت إذاعة إسرائيل عند بداية التدخل السوري في لبنان تصريحا ً لرئيس وزراء إسرائيل (إسحق
رابين ) قال  :إن إسرائيل التجد سببا ً يدعوها لمنع الجيش السوري من التوغل في لبنان ،فهذاالجيش
يهاجم الفلسطينيي ن ،وتدخلنا عندئذ سيكون بمثابة تقديم دعم للفلسطينيين ،ويجب عليناأن النزعج
القوات السورية أثناء قتلها للفلسطينيين فهي تقوم بمهمة التخفى نتائجهاالحسنة بالنسبة لنا .
 أين الممانعــة والمقـاومـة !!؟
وخير مثال على التقية المطورة التي أسسها الخميني بالشراكة مع حافظ األسد موضوع نظام المقاومة
والممانعة ،فقد استطاع النظام األسدي الصفوي أن يقنع بعض العرب أنه نظام مقاومة وممانعة ضد
العدو الصهيوني :
 وقد كشف رامي مخلوف حقيقة األمر عندما قال أمس أن أمن إسرائيل من أمن سوريا ،فإذا
ضاع النظام األسدي ضاعت إسرائيل  ....لقد صدق وهو كذوب .
 يؤلمني كثيرا ً أن بعض اإلسالميين في العالم العربي اليعرف حقيقة النظام األسدي الصفوي
الباطني الذي اشتهر بالتغميز على اليسار والذهاب من اليمين ،الذي يتقن الباطنية والتقية،
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ويضحك على العرب ،وخاصة بعض اإلسالميين ،النظام األسدي الذي قتل قرابة مائة ألف من
اإلسالميين في سوريا ولبنان وفلسطين  ....ومازال بعض رموز اإلسالميين يرونه ممانعا ً
ومقاوما ً ضد الصهاينة ....والحول والقوة إال باهلل العلي العظيم: .... ،
 كان األسد الكبير يصف نفسـه ببطل الصمود والتصدي ،ولقاء هذا الوصف نهب ثروات الخليج
العربي وفرغها في حساباته وحسابات أوالده وأزالمه المقربين ،ثم جاء األســد الصغير وأطلق
على نفســه بطل الممانعــة والمقاومــة ،ولكن حكام الخليج لم ينخدعوا به كما خدعهم أبـوه ،ولم
يقدموا له ثرواتهم أو بعضها كما فعلوا مع والده ،لذلك ســماهم ( أنصاف الرجال ) ...وراح
يطنطن طوال األعوام ( )2007 – 2006 -2005بأنه بطل المقاومـة والممانعـة ....
 واستمر العدوان الوحشي على الشعب العربي الفلسطيني في غـزة ،قرابة شهر ،وتسـرح
الطائرات الصهيونية وتمـرح في ســماء غـزة ،وتحشـد القوات البريـة دباباتها على مشارف
غـزة ،وجبهتها الشمالية آمنـة ،مع لبنان تقوم قوات اليونفيل بحراستها ،ومع سـوريا تقوم قوات
بشار األسـد( قوات المقاومة والممانعة األسـدية ) بحراستها ،ومنع العصفور أن يطير فوق
الجوالن المحتل ...
 ويخرج مئات وربما ألوف الفلسطينيين من بغداد خوفا ً على دمائهم من الصفويين الذين يذبحون
المسلمين على الهوية ،ويتقصدون ذبح الفلسطينيين ،خرجوا من بغداد خوفا ً من األمريكيين
والصفويين كذلك ،ويعسكرون في خيام على الحدود السورية  ،أحدها عند قرية الهول  ،ويبقون
فيها أكثر من سنتين ،وبشار األسد يرفض دخولهم إلى سوريا ،علما ً أنه في سوريا مئات األلوف
من الفلسطينيين ،منذ عام النكبة ،ولو دخلوا يمتصهم إخوانهم الفلسطينيون بسهولة ،ولم يسمح
لهم مع أنهم بضع ألوف كما قلت ،لكنه ســـمح لمليون أو مليون ونصف عــراقي بالدخول ألنهم
( ... )......حتى فرج هللا هم األخوة الفلسطينيين عندما سمحت البرازيل أو األرجنتين أوكالهما
بالتوجه إليها...وكان ذلك ،ونجحت إسرائيل في إبعادهم عن المنطقة كلها  ...ونفذ بشار ما أرادته
إسرائيل ....ومازال بعض العرب ،بل بعض اإلسالميين ــ مع شديد األسف المؤلم ــ يسمونه
نظام مقاومة وممانعة ،والحول والقوة إال باهلل....
 النظام السوري يوسط عمير بيرتس وتسيبي ليفني :
 وأفادت القناة الثانية في إسرائيل استنادا ً إلى مصادر سياسية إسرائيلية وأوروبية رفيعة المستوى،
بأن السوريين بدأوا بإرساال رساائل الساالم إلاى وزيار الادفاع اإلسارائيلي عميار بيارتس ووزيارة
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الخارجية تسيبي ليفني ،ألن القيادة في دمشق " توصلت إلاى اقتنااع باأن هااتين الشخصايتين علاى
استعداد لدراسة األفكار والمقترحات السورية" .ولفتت إلى أن أولمرت ،الذي التقى مع الشخصية
األوروبياة ،رد علاى الوثيقاة باالقول أن ساوريا ملزماة أوال ً باأن تثبات إلسارائيل باألعماال ولايس
بالكالم ،بأن وجهتها إلى السالم.
في سياق متصل ،أكد أولمرت في المؤتمر الصحافي مع بلير أن "إسرائيل ترغب بتحقياق الساالم
مع كل دولة عربية ومان ضامن ذلاك باالطبع ساوريا ،ومان المؤكاد أنناا نارى تحقياق ساالم معهاا.
ونأمل أن تمكننا الشروط التي ستولد في المستقبل ،من القيام بعملية تؤدي إلاى تحقياق ساالم أيضاا ً
مع سوريا.
 شارون يفاوض النظام األسدي :
 كشف المعلق العسكري في صاحيفة "هاآرتس" الصاهيونية ( زئياف شايف )  :أن رئايس الاوزراء
اإلسـرائيلي السابـق أريـل شـارون أجرى اتصاالت سرية مع سوريا في العام .2004
 وأكد (شيف ) أن ممثلين عن شارون عقدوا لقاءات سرية مع السوريين فاي سويسارا ،مشايرا ً إلاى
وجود وثائق حاول هاذه اللقااءات ،تام جمعهاا فاي ملاف أصابح يعارف باسام "الملاف السويساري".
وقااال إن شااارون أوقااف هااذه المحادثااات مااع السااوريين ألناه "ياادرك الااثمن" ويعااارض انسااحاب
إسرائيل من هضبة الجوالن .
 المهم هي المفاوضات وليس الجوالن :
 [ لكن النظام األسدي اليوم تخلى عان المطالباة باالنساحاب مان الجاوالن ،ألناـه يرياد المفاوضاات
وإقامة عالقات حسن جوار لعل الصهاينة ينقذون رقباـته مان حبال المشانقة الدولياة ...وقاد صارح
وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن االنسحاب من الجوالن ليس شرطا ً لبدء المفاوضات ] .
 وأنه ( أي شارون ) أفشال فاي العاام  2003اتصااالت أجراهاا وزيار الخارجياة اإلسارائيلي فاي
حينه سيلفان شالوم مع شقيق الارئيس الساوري بشاار األساد ( أي مااهر األساـد ) وشاقيقة الارئيس
السـوري ( أي بشـرى األسـد ،زوجـة آصف شـوكت )في األردن.
وكانت الحرب على العراق بدأت ،وعندها طلب شارون من شالوم إرجاء االتصاالت ماع الساوريين
لمدة شهر ،وبعدما تسربت تفاصيل حول هذه االتصاالت لوساائل اإلعاالم (علاى ماا يبادو مان مكتاب
شارون) ،تم وضع حد لها.
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اتصاالت مستمرة :
وشدد (شيف) على أن "جميع رؤساء الحكومات في إسرائيل ،بدءا ً مان إساحق شاامير ،أجاروا اتصااالت
مااع سااوريا" ،وانتقااد ( شاايف ) المسااؤولين اإلساارائيليين الااذين يعارضااون إجااراء محادثااات مااع سااوريا
"مستندين إلى االدعاء بأن الرئيس األميركي )جورج بوش) يطلب من إسرائيل عدم إجرائها .
كمااا أكااد أن اللااواء فااي االحتي ااط ( أوري ساااغي ) الااذي كااان رئاايس شااعبة االسااتخبارات العسااكرية
اإلساارائيلية ،أجاارى محادثااات كثياارة مااع السااوريين ،ونقاال عنااه أن "المحادثااات مااع دمشااق ليساات أماارا ً
مرغوبا ً به إنما هو ضرورة".
[ وهكااذا فالمحادثااات بااين النظااام السااوري والصااهاينة لاام تنقطااـع فااي يااوم ماان األيااام ،باال هااي مسااتمرة،
والتنسيق بينهما على قدم وساق ] .
تباطؤ الصهاينة جعل السوريين يتخلون عن مطلب االنسحاب من الجوالن :
وكتب (تومي لبيد ) :في صحيفة (معاريف) الصهيونية يوم  2006/12/20يقول :
يطلااب الجميااع اآلن أن تسااتجيب حكومااة إساارائيل ،بااال تأجياال ال داعااي لااه ،إلااى دعااوة الاارئيس السااوري
األسد إلى بدء تفاوض سالمي .كماا هاي رغباة إسارائيل عنادما كانات ماا تازال تتصارف كدولاة مساتقلة ال
كرعية ألمريكا ،كان فيها التفاوض المباشر ،باال أياة شاروط مسابقة لاب السياساة اإلسارائيلية فاي الشارق
االوسط  -يكتب (عاموس عوز).
قيلت نفس األقوال و ُكتبت بأقالم نفس المتكلمين قبل أن يعلن وزير الخارجية الساوري أيضاا ً باأن ساورية
مستعدة للتفاوض بال أية شروط مسبقة .أي من غير أن تلتزم إسرائيل سالفا ً باالنساحاب مان الجاوالن .لاو
اساتجابت الحكوماة لناداء طاالبي الساالم الساريع ،لكاان يفتارض أن تعلان سالفا ً عان تخليهاا عان الجااوالن.
ولكن ألن الحكومة لم تبادر بردها ،خفض السوريون الثمن وهم مساتعدون اآلن لبادء مباحثاات مان نقطاة
الصفر ،ال من المكان الذي وقفت عنده ومن غير التزام االنسحاب من الجوالن.
 أمـا إســرائيل فينفع معهـا التفـاوض ألنها ليست من الرجعية:
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يشكك النائب السابق بالكنيست عن الليكود أسعد أسعد  -وهو أيضا ً ضابط احتياط برتبة مقدم -في
احتماالت التوصل إلى سالم بين سوريا وإسرائيل خالل والية أولمرت ومن يليه .وقال إن تحركاته ربما
تنبع من الرغبة في تحسين صورته بعد فضائح الفساد.
وكشف أسعد في تصريح للجزيرة نت أن نتنياهو وبخالف مواقفه المعلنة "الرافضة" قد أدار خالل
ترؤوسه للحكومة ( )1999-1996مفاوضات سرية حول الجوالن مع سوريا ،وقال إن مندوبا ً له يدعى
رون الودر تفاوض مع السوريين بواسطة طرف أجنبي بهذا الخصوص.
مبعوث حافظ األسد يزور نتنياهو في بيته :
كما كشف أن مبعوثا ً من مكتب الرئيس الراحل حافظ األسد  -فضل التحفظ على اسمه -زاره في منزله
بقرية بيت جن داخل أراضي  48عام  .1997وقال أنه مكلف من القيادة السورية ويطلب مذكرة خطية
من نتنياهو يلتزم فيها فقط بإدارة مفاوضات للسالم لتسوية المشاكل بين البلدين ،وليس التزاما ً
باالنسحاب من الجوالن.
ومن خالل استعراض تاريخ النظام األسدي يتضح أنه بذل من الوقت ومن أموال الشعب السوري ،وقدم
تضحيات كبيرة من رجال الشــعب الــسوري عامة ،ومن العلويين خاصة ،من أجــل تنفيذ هذه المقـولة
( الرجعية أخطر من إســـرائيل) أي (القضاء على الحــركة اإلســــالمية وهي المقــاومة الحقيـقيــة
للصهاينة ) ،ولينفذ هـدفـه الذي جيء بـه ليحكم سوريا ،وهو القضاء على الحركة اإلسالمية ،وحركات
المقاومة عامة،وليس اإلخوان المسلمون فقط  ...في بالد الشام كلها وليس في سوريا وحدها...
وهناك أدلـة كثيرة تؤكد أن حافظ األسـد هو المسؤول عن انقالب ( )1963/3/8وعن الحركة
التصحيحية ( )1966وأخيرا ً قام بحركته في ( ،)1970/11/16وبالتالي هو المسؤول عن الدمار
والخراب والمجازر التي لحقت سوريا ،ومن بعده ورث النظام األسدي كل هذه الجرائم لولده بشار الذي
نصبته (مادلين أولبرت) بشكل سافر ،خلفا ً لوالده ،ليكمل المخطط المطلوب....
ثورة سوريا تكشف بوضوح أسرار عالقة األسد بإسرائيل
تتسم العالقات السورية اإلسرائيلية بازدواجية سياسية ،تكشفت أبعادها وأسرارها مع اندالع ثورة
الغضب الشعبي ضد بشار األسد ،من خالل حقائق كشفتها عناصر ال ُمعارضة السورية ،والتي لم تجرؤ
من قبل على البوح بها.
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وأكدت هذه الحقائق أن إسرائيل تنظر للنظام السوري الحاكم في دمشق على أنه عدو في العلن وصديق
في السر ،فبشار مثل أبيه محبوب من إسرائيل ،يستحق بالفعل حتى األن لقب "ملك إسرائيل"،
* وتفخر إسرائيل بأن بشار صافح الرئيس اإلسرائيلي "كاتساف" أكثر من مرة أمام الكاميرات في
حضور وسائل اإلعالم الدولية .
 وسمحت إسرائيل مؤخرا ً للجيش السوري بالتوغل داخل عدد من المناطق ال ُمحرمة والمنزوعة
السالح بين سورية وإسرائيل على حدود الجوالن ،والتي لم تقترب منها القوات العسكرية
السورية مرة واحدة منذ عام  ،1973وذلك لقمع ال ُمعارضين وال ُمتظاهرين ضد النظام السوري
من أبناء درعا وريفها في شهري مارس وإبريل العام  ،2011وكان من الواضح أن الثناء
اإلعالمي اإلسرائيلي على نظام بشار األسد هو تعضيد لسياسته القمعية ضد الثوار ،حيث أبدت
صحف اإلسرائيلية قلق حكومة إسرائيل وخوفها من احتمال سقوط نظام بشار األسد،
واحدة من ال ُ
وذهبت إلى أبعد من ذلك بقولها إن معظم أبناء الشعب اإلسرائيلي يصلون من كل قلوبهم هلل بأن
يحفظ النظام السوري الحالي تحت قيادة رئيسه بشار .
وبعد أن استطلعت وسائل اإلعالم اإلسرائيلي آراء خبراء األمن واالستخبارات في جهازي أمان
والموساد بشأن تصريحات بشار األسد العنترية ،أكدت صحيفة هاآرتس" :أن تصريحات النظام
السوري ضد إسرائيل ليست سوى ُمجرد شعارات لالستهالك المحلي ،لكسب الرأي العام
الداخلي في سوريا" ،ولم تغفل الصحيفة ذكر أن النظام السوري رغم زعمه بعدائه إلسرائيل لم
يقم بأي أعمال عسكرية ضدها........
ورغم فشله في إيجاد نقاط التفاق سالم يستعيد من خالله الجوالن ،لم تنقطع االتصاالت السرية
غير معلومة األهداف بين مبعوثين سريين من قبل األسد مع إسرائيل ،وقد أسهمت هذه
االتصاالت في تصعيد غضب المعارضة ،هذا إضافة إلى مسرحية التظاهرات أمام مرتفعات
الجوالن ومحاولة اختراق الحدود ،تلك التي تم التخطيط لها بغية توجيه األنظار بعيدا ً عن أعمال
قمع وقتل الثوار والمعارضين في سوريا ،ولم يتوان نظام بشار بالتضحية ببعض الفلسطينيين،
ُمستغالً وطنيتهم وحماسهم ،واللعب بهم كورقة لتلميع وجه النظام السوري ،لكن في حقيقة األمر
لم ينجح في إبراز نظامه على أنه مقاوم حقيقي للعدو اإلسرائيلي....
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ثم جاءت الرياح بما ال يشتهي عرين األسد السوري ،حيث برزت للسطح ثورات الربيع العربي،
وطالت سوريا موجة الثورات ،ليجد نفسه في مواجهة مع الشارع السوري ،ليعود إلى جلباب
سياسة والده ،مع فارق كبير ال يمكن إغفاله ،وهو أن سابقه كان في صراع داخلي مع أتباع
سنة ( اإلخوان المسلمون ) ،أما بشار ففي مواجهة تضم خليطا ً من كافة الطوائف السياسية
ال ُ
والدينية  ،بل في مواجهة مع الشعب كله .
النظام السوري بقيادة "بشار األسد" يقمع الثوار في بالده ويحظي بتأييد أمريكي إسرائيلي ،حتى
وإن صرحت واشنطن وتل أبيب في المحافل الدولية بغير ذلك ،ألنه ليس من مصلحة إسرائيل
قيام دولة ديمقراطية سورية ،كما يلقى بشار دعما ً من إيران مذهبيا ً وسياسيا ً ،فيما تلتزم دول من
الخليج الصمت خوفا ً من تصدير الثورة إليها،أما تونس ومصر والحكومة االنتقالية الليبية وثوار
اليمن فهم قلبا ً وقالبا ً مع ثوار سوريا.
فهل سينجح بشار األسد في وأد الثورة السورية ؟ وإلى متى ستبقى أمريكا وإسرائيل تدعمه ؟
أسئلة ستجيب عنها األيام ال ُمقبلة..وستتكشف مزيد من أسرار التعاون السري بين سوريا
وإسرائيل ( .المصدر :دنيا الوطن)
األسد الكبير يقف مع إيران ضد العراق في حرب الخليج األولى :
من المؤلم أن يردد كثير من العرب المخدوعين بالنظام األسدي ،وبعضهم من اإلسالميين ،يرددون أنه
نظام مقاومة وممانعة ضد الصهاينة ،وهؤالء اليرون سوى مايقوله إعالم النظام األسدي الذي يكذب
ويموه ويجعل ( التقية ) دينه وديدنه ،أما الحقيقة فهي وقوف حافظ األسد ثم ابنه بشار ضد العرب ( )1في
مواقف صارخة كثيرة وهذه بعضها :
 وقف حافظ األسد علنا ً جهارا ً نهارا ً مع فرس إيران ضد الشعب العربي العراقي وقد انتشرت
النكتة التي شاعت في سوريا وصارت مثالً [ غمز على اليىسار واذهب يمين ] صارت حقيقة،
تبين باطنية األسد في السياسة السورية ،فهو نظام بعثي عربي قومي ،وفي العراق نظام بعثي
قومي عربي ،والمفروض يتحد هذان النظامان البعثييان ،أما أن يقف نظام األسـد البعثي مع

 - 1صدر لي في صيف ( )2012في دار النواعير  ،بيروت  ،كتاب النظام األسدي ضد العرب
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إيران ( الفرس) ضـد نظام البعث العراقي ،فهذه ال تفهم إال على مبدأ [ غمز على اليىسار
واذهب على اليمين](.)1
انفجرت الحرب العراقية اإليرانية أواخر عام (1980م ) ،والعداء مستعر بين النظام البعثي السوري
والنظام البعثي العراقي،ولم يخطر في ذهن عربي يومذاك أن سوريا البعثية القومية العربية العلمانية ؛
ستقف إلى جانب إيران الفرس ( الثورة اإلسالمية ) ضد عراق العرب البعثي القومي العلماني ،ووقفت
جميع الدول العربية إلى جان ب العراق ،وفتحت دول الخليج العربي خزائن أموالها للعراق ،وقدمت
أمواالً طائلة لـه ألنها اعتبرته يدافع عن البـوابة الشرقية للعالم العربي ،وأنه يقف في وجـه الخميني
الذي نادي صراحة وعلنا ُ بتصدير الثورة اإليرانية .
إذن كان العراق يعلن ويكرر أنه يحمي بوابة العرب الشرقية ،وكانت إيران تطمح إلى مد الثورة الشيعية
إلى العراق ،ونصفه من الشيعة ،وفيه حزب شيعي قوي هو حزب الدعوة ،وإقامة تحالف مع نظام
األقليـة في سوريا ،ومساعدة الشيعة في لبنان على استالم الحكم ،وهكذا تطوق إيران دول الخليج
العربي عامة ،والسعودية خاصة ،عدوها اللدود األول ،وبلد الحرمين الشريفين ،قبلة المسلمين في
العالم ،وقدم النظام السـوري إليران التسهيالت التالية :
 1ــ منعت العراق من تصدير نفطه عن طريق خط األنابيب المار في سوريا ،وحرمت الشعب السوري
من ( ) 650مليون دوالر سنويا ًكانت تعود على سوريا من خط النفط العراقي  .ومازال موقفا ً حتى
سنوات طويلة [ أعتقد حتى وفاة حافظ األسـد أو قبلها بقليل ] ،وكانت هذه الخطوة أول رصاصة في
قلب االقتصاد السوري ،وضربة كبيرة لالقتصاد العراقي البعثي ،حيث بدأ انهيار الليرة السورية بعد
ذلك بعام واحد .
 2ــ سمحت للطائرات اإليرانية بالهبوط في المطارات السورية في البادية السورية ،كي تتزود بالوقود،
لتعود إلى قصف العراق الشقيق في طريق عودتها إلى إيران .وهكذا تتزود الطائرات اإليرانية بالوقود
والصواريخ من إيران فتقصف العراق الشقيق البعثي ،وتهبط في المطارات السورية على حدود العراق
كي تتزود ثانية ثم تقصف العراق في طريق عودتها إلى إيران .
1

ـ زار نيكسون دمشق (1974م) وفي طريقه من المطار إلى قصر الضيافة ،وعند دوار المطار الكبير ،سأله سائق سيارة الضياقة  :هل تريد الذهاب من اليمين
أم اليىسار ياسيدي ؟ فأجاب نيكسون  :غريب منك هذا السؤال ،أال تعرف من نحن !!؟ ضع غماز اليمين واذهب يمين  ....وبعد أشهر زار الرئيس الروسـي
دمشق ،وفي نفس المكان والسائق والسؤال أجاب الرئيس الروسي  :غريب منك هذا السؤال  :ضع غماز اليىسار واذهب على اليىسار  .وبعد مدة كان حافظ
األسـد خارج سوريا ولما رجع من المطار وبنفس السيارة والسائق والمكان والسؤال  :أجاب حافظ األسد  :غريب منك هذا السؤال !!!؟ متى تفهم علينا !!؟
ضـع غماز اليىسـار واذهب يمين .
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3ــ اشترت سوريا النفط اإليراني المنقول بالناقالت محاولة لتعويض حصتها من النفط العراقي .
وتشجيعا ً لالقتصاد اإليراني إبان الحرب.
 4ــ استوردت األسلحة من دول غربية على اسمها لصالح إيران ،عندما تظاهرت الدول الغربية أنها
فرضت حظرا ً على مبيعات السالح إليران .بتحريض من السوفيات أنفسهم (. )1
5ــ أرسلت ضباط أمن ووحدات خاصة لتدريب القوات اإليرانية ،ومساعدتها في جبهات القتال ،وأكد إخواننا
السوريون المقيمون في بغداد أنهم شاهدوا بعضهم أسرى لدى الجيش العراقي البطل ....
6ــ سهلت وصول الشيعة الخليجيين إلى سوريا ومنها إلى إيران للتدرب على األعمال العسكرية
وعمليات التخريب  .ومنحتهم جوازات سفر سورية لهذا الغرض.
 -1وهكذا تناسـى حافظ األسد أنه يجبر طالب المدارس في ســوريا على أن يهتــفوا صباح كل يوم
( أمة عربية واحـدة ذات رسـالة خالـدة ) .
وربما برر بعضهم وقوف حافظ األسد مع إيران تبريرا ً دينيا ً طائفيا ً ،أماوقوفه مع الواليات
المتحدة ضد العراق ،فلم يجد السياسيون له تبريرا ً سوى سياسة المكيافيللية التي آمن بها حافظ
األسد ،والصفوية التي تريد قتل العرب والمسلمين،وفسر بعضهم ذلك بأن الواليات المتحدة وعدته
بأنها ستضغط على إسرائيل لالنسحاب من الجوالن ،كي اليموت ويبقى له هذا اللقب ( بائع الجوالن)،
واتضح في عام ( 1996م ) أنها لم تف بوعدها أولم تستطع ذلك ،ومات حافظ األسد ( )2000/6/10
وأخذ معه هذا اللقب ( بائع الجوالن )إلى قبره .
أرسل حافظ األســد قواته ( الجيش العقائدي البعثي العربي القومي ) لتقاتل جنبا ً إلى جنب مع
القوات األمريكية والفرنسية والبريطانية ( األمبريالية كلها ) ،هذه الدول التي يسميها حافظ األسد
اإلمبريالية ،وكم شتمها وعلمنا أن نشتمها ،وحذرنا من مكرها وخداعها ،واتهم بعض العرب
بأنهم عمالء لها ،وكان يلصق تهمة التعامل معها بكل من يعاديه ،وأولهم اإلخوان المسلمون،
حيث كان يجبر تالميذ المدارس في كل صباح خالل عقد الثمانينات على ترديد مايلي (:يسقط
االستعمار واإلمبريالية والصهيونية وعميلتهم عصابة اإلخوان المسلمين) ،ثم هاهو يقف إلى

1

ـ أنظر باترك سيل ،الصراع على الشرق األوسط ،فصل التحالف مع إيران .

107

جانب الصهيونية واإلمبريـاليـة واالسـتعمار ،ضد دولـة عربيـة ،يحكمها نفس الحزب وهو
حزب البعث الذي أوصله إلى السلطة في سوريا.
األســد بائــع الجوالن :
صحيح أن من شهد حرب (  ) 67يؤكد أنها كانت مسرحية استالم وتسليم ،وقد أكرمني هللا بأن
أديت خدمتي العسكرية ضابطا ً عام ( )72 -70وقابلت كثيرا ً من الضباط وضباط الصف الذين
شاركوا في الحرب ،كما أنني تجولت في الجبهة السورية على قطاع الفرقة الخامسة كلها ،حيث
كان عملي يتطلب ذلك ،وشاهدت األماكن التي يتحدث عنها هؤالء العسكريون ...وأنصح بقراءة
رواية ( دم سقى الجوالن ) للدكتور عبد هللا الدهامشة ؛التي صدرت هذا العام وموجودة في دار
عمار في عمان ،وخالصتها كيف كانت مسرحية الحرب ...
دور النظام األسدي الصفوي في معركـة الخامس من حزيران
كانت سوريا هي المحرضة على الحارب ،فقاد أدلاى وزيار الادفاع الساوري وقائاد ساالح الطياران اللاواء
حاافظ األساـد بتصاريح لصاحيفة الثاورة الساورية ياوم (1967 / 5/ 20م ) جااء فياه  .. ( :أناه الباد علااى
األقل من اتخاذ حد أدنى من االجراءات الكفيلة بتفيذ ضربة تأديبية إلسارائيل ،تردهاا إلاى صاوابها  ...أن
مثل هذه اإلجراءات ستجعل إسرائيل تركع ذليلة مدحورة ،وتعيش جوا ً مان الرعاب والخاوف يمنعهاا مان
أن تفكار ثانياة فاي العادوان .وأن الوقات قاد حاان لخاوض معركاة تحريار فلساطين ،وأن القاوات المساالحة
السااورية أصاابحت جاااهزة ومسااتعدة لاايس فقااط لاارد العاادوان ،وإنمااا للمبااادرة فااي عمليااة التحرياار ونسااف
الوجود الصهيوني من الوطن العربي ،وإننا أخذنا باالعتبار تادخل األساطول الساادس األمريكاي!!! وأن
معرفتااي إلمكانياتنااا تجعلنااي أؤكااد أن أيااة عمليااة يقااوم بهااا العاادو هااي مغااامرة فاشاالة ،وهناااك إجماااع فااي
الجاايش العربااي السااوري الااذي طااال اسااتعداده ويااده علااى الزناااد ،علااى المطالبااة بالتعجياال فااي المعركااة،
ونحن اآلن في انتظار إشارة من القيادة السياسية  .وأن سالح الجو السوري تطورتطوركبيرا ً بعاد(2/23
1966/م ) من حيث الكمية والنوع والتدريب ،وأصبحت لديه زيادة كبيرة في عادد الطاائرات ،وهاي مان
أحدث الطائرات في العالم ،كما ازداد عدد الطيارين وارتفع مستوى التدريب.
وفي(1967 /5/23م ) أدلى العقيد أحمد المير قائد الجبهة السورية بالتصريح التالي:
إن الجبهة أصبحت معبأة بشكل لم يسبق له مثيل من قبل ،وأن العرب لم يهزموا في معركاة 1948م مان قبال
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اإلسرائيليين ،بل من قبل حكامنا الخونـة ،وهذه المرة لن نسمح لهم أن يفعلوا ذلك(. )1
وفي اجتماع طارئ التحاد المحامين العرب بدمشق في (1967/ 5/ 29م ) ،قال الادكتور يوساف زعاين
رئااايس وزراء ساااوريا (:إن انحنااااء إسااارائيل أماااام الااارد العرباااي الحاسااام اآلن؛ يجاااب أن اليفسااار بأناااه
انتصارنهائي عليها ،فهو ليس إال بداية الطريق لتحرير فلسطين ،وتدميرإسارائيل  ...وإن الظاروف الياوم
هي أفضل من أي وقت مضى لخوض معركة المصير العربي ،وقال إن الشعوب العربية ستحاساب كال
من يتخاذل عن الواجب ،وقال إن المسيرة إلى فلســطين هي المســيرة إلاى إســاـقاط الــاـرجعية العربياة
واالســـتعمار والصهيونية إلى األبد ) (. )2
وعلاى الارغم ماان أن ساالح الجااو اإلسارائيلي باادأ هجوماه علاى مصاار فاي الصااباح(،في الساابعة صااباحا ً
تقريب ااً) ،ولاام يتاارك لحمايااة سااماء األرض المحتلااة ومطاراتااه سااوى اثنتااي عشاارة طااائرة فقط،ولااو ُشا َّ
اـن
هجااو ٌم جااوي عربي(سااوري عراقااي أردني)؛علااى مطااارات العاادو بعيااد السااابعة صااباحا ً وحتااى الحاديااة
عشرة لدمرمطارات العدو ،واعترض طائراتاه عناد عودتهاامن ساماء مصار بادون وقاود وذخيارة ،ومان
السااهل إسااقاطها عندئااذ  .ولكاان الطااائرات السااورية  -وسااوريا هااي الداعيااة إلااى الحاارب  -نفااذت أول
وآخرهجااوم فااي الثانيااة عشاارة ظهااراً ،أي بعااد أن فاارا الطيااران اإلساارائيلي ماان تاادمير السااالح الجااوي
المصري وهي ست ساعات!!!!ولم نسمع عن غارة سورية ثانية بعد تلك الغارة على مصافي حيفا .ونجدد
الجواب في كتاب ( حربنا مع إسرائيل ) للملك حسين إذ يقول :
(كنااا ننتظرالسااوريين فباادون طااائرات الميااغ اليمكاان قصااف مطااارات إساارائيل الجويااة ،ومنذالتاسااعة
والنصااف اتصاالت قيااادة العمليااات الجويااة بالسااوريين ،فكددان جددوابهم أنهددم بوغتددوا باألحددداث !!! وأن
طددائراتهم ليسددت مسددتعدة !!! وأن مطدداراتهم تقددوم برحلددة تدريبددة !!! وطلبواإمهااالهم نصااف ساااعة ،ثاام
عادواوطلبوا إمهالهم ساعة ،وفي العاشرة والخامسة واألربعين كرروا الطلب نفسه فوافقنا ،وفي الحادياة
عشرة (أي بعد فراغ العدو من القضاء على سالح الجو المصري) لم يعاد باإلمكاان االنتظاار!! ،فأقلعات
الطائرات العراقية وانضمت إلاى ساالحنا الجاوي لتسااهم فاي المهماة ،ولاذلك لام تبادأ عملياتناا الجوياة إال
بعدالحادية عشرة ( أي بعد فراا الطيران الصهيوني من تدمير الطيران المصري ) .
يقول الملك حسين( :فوت علينا تأخر الطيران السدوري فرصدة ذهبيدة كدان يمكدن أن ننتهزهدا لمصدلحة
1

( ) محمد عبد الغني النواوي ،مؤامرة الدويالت الطائفية ،ص 400
( )2مصفى خليل ،سقوط الجوالن ،ص 144
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العددرب ،فلااوال تااردد السااوريين!!! لكنااا قااد باادأنا عمليااات القصااف الجااوي فااي وقاات مبكر،والسااتطعنا
اعتراض القاذفات المعادية ،وهاي فاي طرياق عودتهاا إلاى قواعادها بعاد قصافها للقواعاد المصارية ،وقاد
فرغت خزاناتها من الوقود ونفذت ذخيرتها ،وكان بإمكاننا حتى مفاجأتها وهي جاثماة علاى األرض تماأل
خزاناتهااا اسااتعدادا ً لشاان هجمااة جدياادة ،فلااو قاايض لنااا ذلااك لتباادل سااير المعركااة وتباادلت نتائجهااا ،وتغياار
مجرى التاريخ العربي ،كل ذلك األمل فوته علينا السوريون ( النظام األسدي ) .
الزمن وحده سيكشف تفسيرا ً ألمورعديدة ،لكن ماتأكدت منه أن الطيران السوري لم يكن جداهزا ً للحدرب
يددوم( )5حزيددرأن ،وكانات حسااابات اإلساارائيليين صااحيحة ،عناادمالم يتركااوا سااوى اثنتااي عشاارة طااائرة
لحماية سمائهم ،بينما استخدموا كل سالحهم الجوي لضرب مصر) .انتهى كالم الملك حسين .
يالحااظ إذن أن سااوريا اكتفاات بغااارة جويااة ظهاار يااوم االثنااين ( 1967/6/5م) علااى مصاافاة حيفااا ،كانات
الغارة األولى واألخيرة التي قام بها ساالح الجاو الساوري الاذي يقاوده وزيار الادفاع حاافظ األساـد  .وفدي
األيام (  ) 8 ،7 ،6اكتفت ساوريا بقصاف مادفعي علاى الخاط األول الصاهيوني ،ورمتاه باآالف األطناـان
من قنـابل المدفعيـة الثقيلة .
يقول باترك سل (ص ...[ : )225وطول األيام األربعة األولى من الحرب ظل موقاف ساوريا سالبياً ،فقاد
اكتفت بقصف المستوطنات اإلسارائيلية علاى الحادود ،كماا كانات تفعال فاي الماضاي بشاكل متكارر( قبال
 ، )63وقد يبدو هذا الجمود مثيرا ً للدهشاة فاي بلاد كاان نزاعاه الحادودي ماع إسارائيل فتيال االشاتعال فاي
الحريق كله ،كان األسد قد تحدى إسرائيل حول المنااطق المجاردة ،وأرسال ضادها الفادائيين الفلساطينيين
...وأرغم عبد الناصر على أن يلقاي فاي وجاه إسارائيل قفااز التحادي ،غيار أناه ظال جامادا ً عنادما جااءت
الحرب ( ويقول مطاراتنا في يوم تدريب عادي )،وكان الجماود الساوري ساببا ً مان أساباب المارارة لادى
مصر واألردن ،وجلب على سوريا تهمة أنها قد تخلت عنهما ...وكان لدى األسد شاعور باالرتيااع فقوتاه
الجوية المحببة إلى نفســه مســحت في صباح واحد ،والبد أنه اســـتغرق بعض الوقات قبال أن يفياق مان
هول الصدمة ] ( .انتهى كالم سل ) .
ويعلق الدكتور منير الغضابان علاى ذلاك (  )426 /1فيقاول  :إن محاولاة التعليال والتضاليل التاي يقادمها
باترك سل لصديقه األسد ،فيحلل بها تأخر سوريا أربعة أياام عان دخاول الحارب بسابب ارتياعاه وتاأخره
في االستفاقة من هول الصدمة ،تعليل مضحك ،ومزري في الحقيقة ،فماهو وزير الدفاع هذا الاذي يتارك
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أعداءه يدمرون جيشه أربعة أيام دون أن يحرك ساكنا ً ...أما التفسير المنطقي فهو أن حاافظ األساد حلياف
إلسرائيل بصفته النصيرية الباطنية ،فكانت هذه فرصة سانحة يترك المجال فيها رحبا ً إلسارائيل دون أن
يزعجها بدخول الحرب ،حتى تاتم مهمتهاا فاي احاتالل مصار واألردن ،والماضاي العرياق لاه يجعال هاذا
هوالتعليل الوحيد المقبول ....
 ...ونشرت مجلة الحاـوادث اللبنانياة ،العادد ( )604فاي (1967/6/7م ) ماا جااء فاي كتااب ( المسالمون
والحرب الرابعة ) :
رواية الضابط اللبناني :
قااال ضااابط لبناااني فااي مرصااد مشااترك مااع السااوريين  ( :فااي الساااعة العاشاارة ماان يااوم ( الجمعااة فااي
1967/6/9م ) تحرك لواء مدرع اسارائيلي  -بعاد التمهياد مان الطياران والمدفعياة  -بادأ باالتحرك ومعاه
جرافات بالجنازير وبرج لحماية السدنة إلى ( تل قاضي ) ،المنطقة األقل تحصاينا ً ألناه اليخطار فاي باال
سااوري أو لبناااني أو عربااي دخااول القااوات منهااا لوعورتهااا وارتفاعهااا الحاااد ،واسااتطاعت ماادرعات
البلدوزر اختراق الصخور ،وبعد ذلك أخلت الطريق للدبابات اإلسرائيلية التي أخذت تتسالق الطرياق فاي
محاولة لتطويق التحصينات السورية وضربها من الخلف ،وكانت كال دباباة ترافقهاا مصافحتان ،أحادهما
للوقود ،والثانية للذخيرة ،كما أن السائق وحده في الدبابة حتى اجتازت المنحدر الصخري ،ثم ألحاق بقياة
السدنة بالطائرات العمودية ...
واألصاال فااي الخطااة أن تقااوم الماادرعات السااورية الموجااودة بهجااوم معاااكس ،تقضااي علااى الاادبابات
الصااهيونية التااي اخترقاات خااط الاادفاع األول ،وكان ات الاادبابات السااورية موجااودة ،ولاام تتااأثر بالقصااف
المدفعي كالعادة ،ولكن قامت بهجوم معاكس معاكس ...كما سنرى.
كان المفروض أن يتصل الضابط السوري الموجود في المرصد المشترك مع اللبناني بقيادته ليعين لهاا
زوايا وجود اللواء المدرع الصهيوني بواسطة المنظاار المكبار ،كاي تركاز المدفعياة القصاف علياه ،لكان
سرعان ماتبين أنه اليعرف استعمال هذا المنظار ،لقد كان مان أشاد المتحمساين للنظاام ،ولكناه كاان معلام
مدرسااة لاام تمااض عليااه فااي الخدمااة أكثاار ماان سااتة شااهور فااي الجاايش )  ( ...وعناادما وصاالت الاادبابات
االسرائيلية سفح ( تل قاضي ) منهكة وفي منتهى اإلرهاق ،توقعت أن يخرج لها اللواء الساوري المادرع
الموجود بالقرب منها ،في تحصيناته التي لم يؤثر عليها التمهياد المادفعي ،وال الطياران ،توقعات أن يقاوم
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بهجوم معاكس عليها -كما تعلمنا في الكلية العسكرية  -وفعالً رأينا الدبابات السورية تخرج مان مخابئهاا،
وبااادأت أرقاااص فرحاااا ً وحمياااة ،ولكااان المفاجاااأة أذهلتناااي ،عنااادما رأيااات الااادبابات الساااورية تخااارج مااان
تحصيناتها لتتجه نحو القنيطرة هاربة ،ال لتقوم بهجوم معاكس (.)1
وشاء هللا عزوجل أن تتعطل إحادى الادبابات فاي آخار الرتال ،فاضاطر قائادها للقتاال ،ووجاه مدفعاه نحاو
العدو وبدأ باالشاتباك ،فادمر سات دباباات ،وأوقاف الهجاوم االسارائيلي حتاى وصال الطياران الصاهيوني
فيدمر هذه الدبابة بصاروخ جو ـ أرض .
وتابع الضابط اللبنااني  :كثيار مان الضاباط الساوريين مان رتباة ماالزم إلاى رتباة نقياب ،يتمتعاون بمزاياا
حزبية عالية ،ولكنهم اليتمتعون بمزايا عسكرية مماثلة ( . )2ثم يقول مصطفى خليل ( ص : )99
االنسـحاب أو الهروب الكبير :
منذ مساء الخميس (1967/6/8م) بدأت الشائعات تساري ساريان الناار فاي الهشايم ،عان أوامار صادرت
باالنسااحاب ،وباادأ قساام ماان الضااباط  -وحتااى القااادة  -االنسااحاب ،وساااهموا فااي نشاار تلااك الشااائعات عاان
أوامر صدرت من القيادة العامة ،تانص علاى االنساحاب كيفياا ً  .وياالهول ماحادث !!! قائاد الجايش اللاواء
أحمد سويداني انهزم إلى ( نـوى ) ومنها إلى دمشق ،تاركا ً وحدات الجبهة ووحدات احتيااط الجايش دون
قيادة ،واقعة في حيرة من أمرها ،وقادتها اليدرون ماذا يفعلون !!!
وقائد الجبهة العقيد ( أحمد المير ) فر على ظهر حمار ألنه لم يجرؤ على الفرار بواسطة آلياة عسكرياـة،
خوفا ً من الطيران الصهيوني ،ثم أكمل الرحلة إلى دمشـق ماشـيا ً حتى تورمت قدماه ...
واتصل عدد من الضباط بقائد الجبهة قبل فراره فرفض التصرف ،وقال لهام باالحرف الواحاد  :أناا لسات
قائدَ جبهة ،اتصلوا بوزير الدفاع ،فأقيمت االتصاالت بين (قمر  ) 1و (قمر  )2فأجاب وزير الدفاع  :أناه
قد أخذ العلم بالوضع ،وأنه اتخذ االجراءات الالزمة ...
لجأ بعض الضباط من وحدات اللواء ( )80إلى قيادة موقع القنيطرة بعد فقدان االتصاال بقائاد اللاواء وأي
مسؤول في قيادة اللواء ،فوجدوا المقدم ( وجيه بدر ) ماكثا ً في القنيطرة يترقب األخباار ،ولماا حااولوا أن
يفهموا مناه صاورة حقيقاة عان الوضاع ،تباين أناـه اليفقاـه شايئاً ،وحااول الجمياع االتصاال بقياادة الجبهاة،
 -1مجلة الحوادث ،اللبنانية ،العدد رقم ( ) 406في (1968 /6/7م ) عن كتاب المسلمون والحرب الرابعة ص 172
2ـ المرجع السابق .
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فوجاادوها خلااوا ً ماان أي مسااؤول .عناادها دب الفاازع فااي قلااوب عاادد كبياار ماانهم ،واتخااذوا وجهااتهم نحااو
دمشق ،طالبين النجاة بأرواحهم ،تاركين جنودهم كاتالً لحمياة تتادافع علاى الطرقاات ،يادوس القاوي منهاا
الضااعيف ،وأزيااز الطااائرات المعاديااة وأصااوات المكباارات تناااديهم  :ألقااوا سااالحكم ،تنجااوا بااأرواحكم،
فيستجيب الفاارون للناداء ويتخلصاون مان هاذا الساالح ،الاذي صاار يهاددهم باالموت بعاد أن كاان مادافعا ً
عنهم ...
وانفاارط العقااـد  ...عقااـد الساايطرة القياديااة ،وصااار القااادة الصااغار يتصاارفون حسااب هااواهم أو بااداهتهم،
فاالكثيرون هرباوا وأماروا جناودهم باالهرب  -وقليال جادا ً  -مان غيار البعثياين -صامدوا وقااتلوا وظهاارت
بطوالت فردية [ انظر رواية دم سقى الجوالن للدكتور عبد هللا الدهامشة ] ...
إذن بدأ الهرب من العدو ومن القتال مساء الخمايس (  ،)1967/6/8قبال أن تهجام إسارائيل علاى الجبهاة
السورية ،ألن هجومها كان صباح الجمعة ( 1967/6/9م)  ...وبلغ الهرب ذروته بعد إذاعة بالا ساقوط
القنيطرة ...
حقيقة األمر باالنسحاب :
يقول مصطفى خليل (ص  )169من كتاباه القايم ساقوط الجاوالن  [ :وحتاى أوامار االنساحاب المزعوماة
...لاام تصاادر بشااكل رساامي ،ولاام تبلااغ بصااورتها العسااكرية الصااحيحة إلااى الوحاادات ،وإنمااا تاام إبالغهااا
بصورة هامسة إلى الضباط الحازبيين ،والقاادة الكباار بالتوجاه إلاى دمشاق ،وحضاور اجتماعاات حزبياـة
...الااذين ماااعتموا أن أداروا ظهااورهم لوحااداتهم ،وولااوا أدبااارهم للعاادو ،واتخااذوا وجهااة الهااروب إلااى
دمشااق ،ومنهااا إلااى حمااص  ...ألن قيااادة الحاازب كان ات قااد عملاات حسااابها أن دمشااق ستسااقط بيااد العاادو
الصهيوني ...
أمااا الوحاادات  ...وخاصااة األماميااة أو المعزولااة أو المطوقااة ،فلاام تبلااغ شاايئا ً ماان أواماار االنسااحاب هااذه،
ومكث أكثرها في أماكنهم حتى يوم الجمعاة ( ،)1967/6/9فوجادوا أنفساهم وقاد أصابحوا معازولين عان
باقي الوحدات  ...وأخذت أجهزة الهاتف تمارس البكم القاتل  ...وشعر الاذين بقاوا فاي أمااكنهم حتاى ذلاك
التاريخ  ...أنهم قد أصبحوا بقايا قافلة ...تخلى عنهاا قادتهاا وحادوهاا وأدالؤهاا ...بعاد أن تساللوا لايالً إلاى
واحات مجاورة  ...وتركوها مشتتة في وجه اإلعصار المحرق  ...وهكذا كان الهروب الكبير ...
الهجـوم المعـاكـس :
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فااي صااباح يااوم الجمعااة (1967/6/9م)  -بعااد الخاارق الصااهيوني  -أماار اللااواء أحمااد سااويداني اللااواء
السبعين ( دبابات ت  54يومذاك أحدث دبابات الجيش السوري ) ،أمره أن يقوم باالهجوم المعااكس علاى
القوات الصهيونية التي خرقت قطاع الجبهة،ولكن اللاواء (عاواد بااا )  -أفضال شخصاية عساكرية باقياة
فااي الجاايش يومااذاك  -وكااان يشااغل رئاايس شااعبة عمليااات الجاايش ،عااارض اللااواء سااويداني بقيااام هجااوم
معاكس نهارا ً بدون غطاء جوي ،وتكفل بتنفيذ الهجوم المعااكس لايالً ،وتراجاع الساويداني وفاوض األمار
للواء عواد باا  ...الذي أمار قائاد اللاواء السابعين ( العقياد العلاوي عازة جدياد )؛ بتنفياذ الهجاوم المعااكس
والتحرك ليالً ليكون في الصباح على تماس بالعدو ،وينتشر للهجوم عناد ذلاك ،واليساتطيع طياران العادو
التدخل عندما تتداخل القوات ببعضها ...
إال أن ( العقيد عزة جديد) حامي الثورة ونظام البعث ،رفض األوامر ،بحجة عدم التحدرك بددون حمايدة
جوية ،واتصل مع صالح جديد وحافظ األسد؛ فشجعاه على ذلك  ...ورفض ( العقيد عزة جديد) األوامر
 ...ورفض أن يشن هجوما ً معاكسا ً على القوات الصهيونية المنهكة من القتال في سديناء ،والتدي نقلدت
بعد أربعة أيدام للقتدال فدي الجدوالن ،رفدض األوامدر العسدكرية  ....وضداعت الجريمدة ولدم يحداكم  ...بدل
()1

استمر حامي حمى الثورة والنظام ...ومازال قائدا ً لهذا اللدواء االسدتراتيجي حتدى ()1970/11/16
عندما طرده حافظ االسد وعين بدالً منه المقدم توفيق الجهني ...

وفااي اللياال تحاارك اللااواء الساابعون  ...ليقااوم بتحاارك معاااكس  ...نحااو دمشااق  ..ولاايس نحااو الجااوالن
...ووصل دمشق في الليل نفسـه ،واستقر في بساتين الغوطـة وحدائقها ...
ويتذكرالشعب العربي السوري أغنية البعثيين عن طائرة الميغ عندما يقول ذلك الساقط ( ميدراج طيدارك هدرب،
مهزوم من نسدر العدرب  .والميدا طدارت واعتلدت بدالجو تتحددى القددر ) ،ويؤكاد عباد الناصار أن البعثياين هام
الذين ورطوه في الحرب ،ثم لم يقدموا شيئا ً أبداً ،ومن خالل قاراءة كتااب ساقوط الجاوالن يالحاظ أن البعثياين
لاام يساامحوا للجاايش أن يقاتاال ،حتااى أن خسائرسااورياكانت حااوالي( )120جنااديا ً فقااط ،بينمااا بلغاات خسااائر
مصركما أعلنهـا عبد الناصر()1 5000عسكري بينهم ( )1000ضـابط منهم ( )35طيارا ً .
بالغ سـقوط القنيطـرة
القنيطرة بلدة سورية صغيرة تعتبرمركز إداري للجوالن ،تبعد عن دمشق قراباة أربعاين كايالً ،وفاي ياوم
 1ــ وكنت طالب ضابط مجند في هذا اللواء يومذاك ...
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السبت (1967 /6/10م ) أعلن وزيرالدفاع حافظ األسد (الساعة  30ر ) 9عن ساقوط القنيطارة باالبالا
رقم ( )66وجاء في البالا ( ...أن قتاالًعنيفا ً اليزال يدور داخل مدينة القنيطرة وعلاى مشاارفها) .ويقاول
الدكتورسااامي الجناادي فااي كتاب اه كساارة خبز(وهااومن قااادة البعثيااين المنشااقين عاان الحاازب)(:إن إع دالن
سقوط القنيطرة قبل أن يحصدل؛ أمدر يحدار فيده كدل تعليدل مبندي علدى حسدن النيدة) ( .إن تاداعي األفكاار
البساايطة ،يااربط بااين عاادم وقااف إطااالق النااار والحاادود سااليمة ،واإللحاااح باال االسااتغاثة لوقفااه بعااد أن توغاال
الجيش اإلسرائيلي في الجوالن ،ويخلص إلى االستنتاج بوجود خطة !!؟).
ويتابع سامي الجنادي وكاان سافيرا ً لساوريا فاي باريس(فوجئات لماا رأيات علاى شاشاة التلفزياون منادوب
سوريا في األمم المتحدة يعلن سقوط القنيطرة ،ووصول قاوات إسارائيل إلاى مشاارف دمشاق ،والمنادوب
اإلسرائيلي يؤكدأن شيئا ً مان ذلاك لام يحصال ،وقاال لاي الادكتور مااخوس فيمابعاد أنهاكانات خطاة مااهرة
(.)1

إلرعاب العالم من أجل إنقاذ دمشق

وروى وزيرالصحة السوري عبدد الدرحمن األكتدع ألحاد أصادقائه قاال :كنات فاي جولاة تفقدياة فاي الجبهاة عناد
إعالن سقوط القنيطرة ،وظننت أن خطأ ً قد حادث ،فاتصالت بوزيرالادفاع حاافظ األساد وأخبرتاه أن القنيطارة لام
ناـر العادو أباداً ،ودهشات حقاا ً عنادما راح وزيار الادفاع
تسقط ،بل ولم يقترب العدومنها ،وأنا اآلن جنوبهاا ،ولام َ
يشااتمني شااتائم مقذعة،ويهااددني أن عاادت لمثلهااا ،وتاادخلت فااي أمااورالتعنيني ،فاعتااذرت منااه ،وعلماات أنهااا
(. )2

مؤامرة مدبرة

ومن المفارقات أن قيادة الجيش سحبت طعام الطاوارئ مان الوحادات العساكرية فاي الجبهاة قبال الحارب
بأسبوعين ،الستبداله بطعام جديد ،ولم يأت الجديد وبقي الجنود بالطعام طوارئ خالل الحرب.
والمفارقاااة الثانياااة أن أسرالضاااباط العلاااويين تااام ترحيلهاااا مااان القنيطااارة ،ماااع أثااااث بيوتهاقبااال الحااارب،
بالشاحنات العسكرية ،على الرغم من أوامر عباد الحلايم خادام محاافظ القنيطارة يوماذاك؛ بأناه سايقتل كال
من يغادرالقنيطرة.ولكن الضباط العلويين اليردون على األستاذ خدام ،أو أي بعثي غير علوي ،ثم تركات
السلطة عتادالجيش ووثائقه ،وأموال البلديـة ،وأمـوال البنك الحكومي الوحياد ،ورحلات عاائالت الضاباط
( العلويين) وحدهم ؟.
1

( ) ـ سامي الجندي ،كسرة خبز ،ص 17وسامي الجندي من كبار البعثيين القادة الذين انشقوا عن صالح جديد وحافظ األسد فأبعدوه إلى
باريس سفيرا ً لسوريا .
( )2ــ عبد الغني النواوي ،ص . 42
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النظـام األسـدي يترك الجوالن للصهاينة
باادأ قااادة الجبهااة يهربااون منااذ يااوم الخماايس(1967 / 6/ 8م ) وكااان قائااد الجيش(فيمابعااد) اللااواء أحمااد
سويداني في طليعة الفارين،حياث خلاع رتبتاه،ولبس ثيااب راعاي غانم ولجاأ إلاى قريتاه(نوى) ،التاي تبعاد
بضعة أميال عن القنيطرة  .وتبعه قائد الجبهاة العقياد أحمادالمير الاذي فرعلاى ظهرحماار ،ولحاق بهماا المقادم
رئيف علواني ،والعقيد عزت جديد والنقيب رفعت األسد وسائرالرفاق من مختلف قطاعات الجبهة (.)1
كماغاااادرت الحكوماااة وكبارالضاااباط دمشاااق إلاااى حماااص ،وأخاااذوامعهم أماااوال البناااك المركااازي ،ألناااه
كمايبدومن تصريح ماخوس ،أنهم توقعوا سقوط دمشق،وتخلواعنها ،يقاول ماخوس(:وأنناا مان جهتناا كناا
عاااملين حسااابنا علااى أن دمشااق ستسااقط بيااد العاادو ،)...ولكاان إساارائيل جبناات عاان المضااى إلااى دمشااق
واكتفت بالجوالن والقنيطرة .
حافظ األسد يبيع الجوالن :
وروى لي أخ سوري عن أحد أعضاء جماعة اإلخوأن المسلمين من الالذقية ( أبو بدر يرحمه هللا ) أنه
اجتمع مع محمد رباح الطويل في سجن المزة بعد حرب ( )67بسنوات ،بعد أن اعتقل محمد رباح
الطويل ( وزير الداخلية ) وأودع في المزة  .و كانا زمالء في المرحلة الثانوية ،قال الطويل يوصي
زميله اإلخواني أن يسلم على أمـه عندما يخرج من السجن ،ويطمنها عن صحته ،فقال له اإلخواني :
عجبا ً منك كيف تفكر !! هل تتوقع أن أخرج قبلك من السجن ،وأنت بعثي ،ووزير ،ومن زمالء حافظ
األسد !!!؟ قال محمد رباح الطويل  :نعم أنت سوف تخرج قبلي ،وأنا لن أخرج من السجن إال إلى
القبر ،فأنا أحد شهود جريمة العصر ،ولن يسمح لي بالعيش ،سوف يقتلني حافظ األسد ،ألنني شاهد على
جريمة العصر !!! فقال اإلخواني  :ماهي جريمة العصر ؟ فقال محمد رباح الطويل  :في عام ( )66
جاء إلى دمشق وفد من اليهود األمريكيين ،يطلب من القيادة القطرية لحزب البعث تأجير الجوالن لهم،
وكان جواب القيادة القطرية الرفض ،فعاد الوفد إلى بيروت ليتابع سفره من هناك ،وفي بيروت لحقهم
حافظ األسد ( وزير الدفاع ) وكان قد عين وزيرا ً للدفاع بعد شباط ( )1966وعقد معهم الصفقة ،وتعهد
لهم بذلك .
انتهى كالم رباح الطويل  ...وأذكر بكلمة سامي الجندي ( وهو من كبار البعثيين الشرفاء الذي سلم
منصب وزير اإلعالم عام  ،1963ثم غضبوا عليه وجعلوه سفيرا ً في باريز ) يقول سامي الجندي وله
( )1ــ عبد الغني النواوي ،ص .421
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عدة كتب هامة جدا ً  (( :إن بالا سقوط القنيطرة تحار في فهمه العقول ))  .وينتبه إلى أن حافظ األسد
في عام ( )1997أي بعد ثالثين سنة على ضياع الجوالن أو تأجير الجوالن ،اجتمع مع كلينتون في
جنيف وأكدت وسائل اإلعالم على محادثات سرية بينهما ( ثنائية ) لم يحضر غيرهما  ..وقد اجتهدت
وسائل اإلعالم بأن حافظ طلب جالء اليهود عن الجوالن بعد انقضاء مدة التأجير (  )30سنة ،ولكن
اليهود أخبروه بواسطة ( كلينتون ) أنهم وفوا شرطهم وهو تثبيت حكمه في سوريا ،واليوم يطلبون تمديد
العقد إلى أجل غير مسمى ليثبتوا حكم ولده بشار من بعده !!!! وهللا أعلم  ...والعرب في نومهم
يشخرون ...

مجازر حافظ األســد
المتأمل اليوم خالل الثورة السورية؛ للمجازر التي ارتكبها حافظ األسد في الشعب السوري،
يتبين له أنه عدو حاقد على الشعب السوري ،ويسعى للقضاء عليه ،وقد وضح بشار ذلك المعنى عندما
قصف الشعب بطائرات الميج الحربية ( )25التي تقذف قنابل ( )250كلغ ،وتقتل في المرة الواحدة
عشرات الضحايا ومئات الجرحى ،لذلك سأعرض بعض المجازر التي ارتكبها حافظ األسد خالل
الثمانينات :
خبراء الجريمة السوفييت :
وكانت هذه المـجـازر الجماعيـة بنـاء على نصيحـة خبـراء الجريمـة السـوفييت ،الذين استقدمهم نظام
الطغاة بعـد أن كادت تسـحقه ضربات الثورة الشعبية المسلحة التي نشبت في حماة وحلب وجسر
الشغور وغيرها ،عندئذ وصل خبراء أو (خبثـاء ) الجريمة السوفييت ،وعاينوا مكان وزمأن وقوع
اغتيال عمالء النظام ،وعرفوا أن الشعب متعاون مع الثـوار ،ومتضامن معهم ،ونصحوا النظام أن يقتل
خمسين مواطنا ً على األقل في مكان وزمأن االغتيال ،عسى أن يكون القاتل أحدهم ،وعسى أن يفصلوا
الشعب عن الثـوار ،فيستطيع النظام عندئذ السيطرة على الطليعة المقاتلـة ،التي كانت تلقن عمالء النظام
دروسـا ً موجعة خالل النصف األول من عام (. )1980
مذبحــة باب البلـد في حمـاة ()1981
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فهي إحدى المجازر الثانويـة بعد مجازر ( 1982م ) وقد تمكنت من مقابلة أحد الناجيين منها ،في إحدى
دول الخليج ،ورواها لي كما وقعت .
يقول ( أبو حيـان الحمـوي ) كنت زائرا ً عند بعض أقاربي في حـي باب البلـد ،أتفقدهم لغياب رب
أسـرتهم الذي غيبـته المخابرات العسكرية ،ومازال غائبا ً حتى اليوم ،وشـاء هللا عزوجل أن أشـهد أقسى
تجربـة يشاهدها إنسان في حياتـه ،عندمـا يشـاهد الموت على بعـد ثـوان فقط منـه :
( في الرابعة من فجر يوم 1981/4/22 :م كانت مجموعة من الطليعة المقاتلة تختبأ في مقبرة باب
البلد ،وتكمن منتظرة سيارات الوحدات الخاصة ،ولما مرت سيارة للوحدات الخاصة اشتبكوا معها،
وقتلوا سبعة عناصر منها ،ويبدوا أنهم تمكنوا من الفرار .
لذلك قرر قائد الكتيبة االنتقام من الحي المجاور للمقبرة وهو حي باب البلد وبجواره البرازيـة ،عمالً
باالستشارة التي قدمها الخبراء السوفييت ،في الخامسة فجرا ً تقدمت وحدات خاصة من الشارع
المحاذي لكلية الطب البيطري ،وأخذت المواطن مصطفى دياب من بيته ( أصله من قرية بسيرين،
ويسكن حماة منذ ربع قرن ) ،ثم أخذوا سبعة مواطنين وجدوهم في فرن ( عفشـة ) ،ثم أخذوا ولدين
شابين من أوالد أبي صالح الزعبي ،ثم أخذوني من بيـت أقاربـي ،وكنت الحادي عشر ،والحمد هلل أنهم
لم يعرفوا أنني من خارج الحـي ،ولو عـرفوا لقتلوني منفردا ً ،ولكن شـاء هللا أن أبقى حيـا ً ،وقبل
وصول شارع باب البلد صفونا في الشارع وأهل الحـي يتفرجون علينا من نوافـذ بيوتـهم ،ورمونا
بالرصاص فوقعنا جميعـا ً ،وقد أصابتني ثالث رصاصات إصابات غير قاتلة والفضل هلل ،وكان غيري
جريحا ً أيضا ً ،وتركونا ممددين في الشارع ،وتابعوا سيرهم إلى باب البلد فأخذوا المواطن خالد الرزوق
وأوالده الثالثة من بيته ( وهو صاحب بقالـة كبيرة ومشهورة في المنطقة ،يشتهر بدماثـة خلقـه
وسـماحتـه في البيـع ،وغيـرتـه على الديـن يرحمه هللا ) ،وأخذوا المواطن شــمدين الملـي ،وأبا أكرم
الحالق وولده ( ،استطاع أن يهرب األب من خلفهم ويدخل في زقاق جانب خان سليم حمادة ولم يلحقوه
وبقي ابنه معهم ،فنجا األب وقتلوا االبن ) ثم أخذوا عبد المنعم حداد ( شقيق الشاعر عبد القادر حداد )
ومواطن من آل البرازي وآخر من آل تركمأني ،وكلما وصل عدد المواطنين معهم إلى مايزيد عن
عشـرة رشـوهم في الشارع وتركوهم ممددين تحت المطر  .كما أخذوا عددا ً من المواطنين من بيوتهم
من شارع أبي الليث الذي يصل البرازيـة مع باب البلد ورشـوهم عند سـوق النحاسين .
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ووصل عدد المواطنين الذين رشـوهم في صباح ذلك اليوم إلى اثني وسبعين مواطنا ً أخذوهم من بيوتهم،
وقد استشهد منهم سبعون يرحمهم هللا ،ونجا منهم اثنـان كنت أحدهم .
بقينا ممددين حتى السادسة صباحا ً حيث رجعوا إلينا ،وكنت ممـددا ً على بطنـي ،وشـعرت أن المـوت
اقترب مني ،وصرت أهمس في قلبي ـ دون أن أحرك عينـي المغمضتين ،وكنت أتمنى لو أستطيع أن
علي رصاصات اإلجهاز ،وأجهزوا على مصطفى دياب
أسـد أذني كي ال أسـمع الجندي وهو يطلق
ّ
يرحمه هللا ،وقال أحدهم لزميله القريب مني  :تفقـد ذاك الذي نـام على بطنه يبـدو أنه لم يمت ،واقترب
العسكري مني ثم ناداه الضابط بسرعة فذهب إلى الضابط ولم يتفقدني [ ألن أجلي لم ينتـه ]  ،وبقينا
ممددين أمام أعين أهلنا وأقاربنـا حتى العاشرة صباحا ً تحت المطر ،حيث انسحبت كتيبة الوحدات
الخاصة من المكان .
كنت مصابا ً بجرح كبير حول الكلية ،ولما تأكد أهلونا من ذهاب الوحدات الخاصة أسرعوا إلينا،
ووجدوني حيا ً فنقلني أحدهـم إلى مخفر الشرطة لكنهم رفضوا أن يفعلوا شيئا ً ،فأعادني وفي شارع
العلمين صادفتنا سيارة اإلسعاف فأوقفهم وحملتني إلى المستشفى الوطني ،وهناك وجدت عشرات
الجثث مازال دمها ينـزف ،ووجدت مسؤولين من المخابرات وغيرهم من وحدات األمن ولما حققوا
معي [ وألن أجلي لم ينتـه ] ؛ هداني هللا ولم أقل لهم أن الوحدات الخاصة ضربوني ،وإنما قلت لهم
جماعة مجهولين وغالبا ً يكونوا من عصابة اإلخوان ،لذلك تركوني وشـأني ،أمـا المستشفى فكان مكتظا ً
بالجرحـى ،ولم تسمح لـي المخابرات العسكرية بالمعالجـة فيـه ،فأعادني أقاربـي إلى بيتـي ،ألعالج
هناك بحقن مضادة لاللتهاب ،وينظفون لي الجرح بالمعقمات ،وبقيت خمسة عشر يوما ً فيه حتى كتب هللا
لي الشفاء .
وقد عرفت فيما بعد أن جريحا ً كان معنا نقله أهله إلى دمشق للعالج ،ولما حققت معه الوحدات األمنية
وقال لهم ضربتني الوحدات الخاصة أجهزوا عليه في الحال  .عرفت في المســتشفى أنه في نفــس اليوم
( 1981/4/22م) وفي المسـاء وقعت مجزرة جماعية في حي بستان السعادة ذهب ضحيتها قرابة
سبعون مواطنا ً .

مذبحة جسر الشغور()1980
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في أوائل عام  1980كانت الطليعة المقاتلة في أوج تقدمها العسكري ،وارتبك نظام (البعث) في
سورية ،وظهر ذلك واضحا ً في خطاب الرئيس حافظ األسد يوم 1980/3/8م ،وعندئذ طلب (النظام
في سورية) من الخبراء السوفيات المتخصصين في قمع الشعوب ،والذين ساعدوا ستالين على ذبـح
مال يين المسلمين ،طلب منهم حافظ األسد دراسة الحالة السورية ،وتقديم النصائح للنظام وهي  :أن يقتل
النظام خمسين مواطنا ً على األقل في المكان والزمان الذي تقع فيه حادثة االغتيال ،فلعل القاتل يكون
أحد هؤالء الخمسين .وبدأ النظام ( )..يطبق هذه النصيحة الستالينية اعتبارا ً من نهاية الربع األول من
عام 1980م .ومن تطبيقاته لها ما فعله في جسر الشغور.
 تقع بلدة جسر الشغور في نهاية سهل الغاب ،قبل أن يدخل نهر العاصي لواء اسكندرون ،وتتوسط
المسافة بين حلب وحماة والالذقية ،ويمتاز أهلها بالمحافظة على دينهم وعاداتهم العربية اإلسالمية،
وقد هبت هذه البلدة مع حماة وحلب وإدلب وحمص في آذار  1980م ،حيث (قامت) هذه البلدان
تعلن رفضها لنظام (البعث) ،وتؤيد (مقاتلي) الطليعة المقاتلة الذين أنهكوا وحدات األمن أنذاك ،قبل
أن يتسلم الجيش العقائدي المهمة من وحدات األمن ويخمد "انتفاضة" الشـعب بالدبابة والصاروخ
والمدفع.
أضربت بلدة جسر الشغور يومي السبت واألحد ،وفي يوم االثنين 1980/3/10م خرجت مظاهرة
بدأها طالب المدرسة الثانوية ،وأنضم إليهم عدد كبير من المواطنين ،فجابت الشارع الرئيسي في البلدة
يهتفون "يا أسـد مانك منا ،خذ كالبك وارحل عنا".
ومع العصر ،وصلت أكثر من خمس وعشرين طائرة عمودية محملة بجنود الوحدات الخاصة يقودهم
العميد علي حيدر ،ويعاونه عدنان عاصي ،قائد مخابرات إدلب ،وتوفيق صالحة ،محافظ إدلب ،وصلت
هذه الطائرات المحملة بالرجال والعتاد إلى جسر الشغور وليس إلى الجوالن ،ولما أقلعت هذه
الطائرات اتجهت شماالً ،وكان المفروض أن تتجه جنوبا ً نحو العدو الصهيوني ،ولكن البعثيين أعلنوا
ذلك صريحا ً منذ أن استلموا الحكم في سورية ،قالوا أن القضاء على الرجعية (اإلسالم والعلماء والدعاة
والحركة اإلسالمية) قبل محاربة الصهيونية ،وهاهم اليوم يفاوضون الصهاينة من أجل تطبيع العالقات
معهم ،وكي يتعاونوا معهم على القضاء على األصولية كما يريد معلمهم األكبر (أمريكا).
نزلت الطائرات حول البلدة (في معمل السكر ،والثانوية ،وطريق حمام الشيخ عيسى ،وساحة البريد،
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ومحطة القطار  ،)..ونامت البلدة بعد أن طوقتها الوحدات الخاصة وفرضت منع التجول.
مذابح الليلة األولى :
وبدأت الوحدات الخاصة تعتقل كل من تصل يدها له وتقتله في الحال ،دون معرفة شيء عنه ،وهكذا
قتلوا قرابة خمسين مواطنا ً مسلما ً ومسيحياً ،وكل من وقع في يدهم خالل الليلة األولى .كما أنهم أحرقوا
قرابة ثالثين محالً تجاريا ً للمواطنين بعد أن نهبوا ما فيها من البضائع ،ومنها محالت الذهب ،ومحالت
األقمشة ومحالت األدوات الكهربائية ،ومكتبة ( األخ عبد الباسط حلي يرحمه هللا ) داسوا مصاحفها
ومزقوها قبل حرقها ،في الشارع الرئيسي للبلدة.
مذابح اليوم الثاني :
بدلت الكتيبة األولى بعد أن ذبحت خمسين مواطناً ،ال ذنب لهم سـوى أنهم من أهالي جسر الشغور،
واستلمت كتيبة ثانية صارت تعتقل الرجال من البيوت ويجمعونهم في مراكز تمركز الوحدات
الخاصة ،ثم يسومونهم أقسى أنواع التعذيب كالضرب بالكابالت الحديدية ،ويحرقون لحاهم،
ويصعقونهم بالكهرباء  ..إلخ.
وكانوا يسألون الرجال المعتقلين من هم من طالب الجامعات ،فيقتلونهم حاالً دون تحقيق معهم ،وكان
جريمتهم أنهم من طالب الجامعات ،وقد استشهد قرابة خمسة عشر طالبا ً من طالب الجامعات بعضهم
من آل الشيخ ،والحلي ،وغيرهم.
وفي اليوم الثان ي أو الثالث قامت الجرافات بتحميل الجثث من الشوارع ودفنوها في حفر جماعية بدون
كفن أو صالة جنازة.
حفلة الوداع قبل نقل الرجال إلى إدلب:
وبعد التحقيق المبدئي ،والتعذيب الرهيب ،نقلوا عددا ً كبيرا ً من رجال الجسر إلى إدلب ،وبعد تحميلهم
في السيارات مكبلة أيديهم وأرجلهم باألسالك الشائكة ،يضربونهم ضربا ً شديداً ،وكانت الوحدات
الخاصة تودعهم قبل أن تسلمهم للمخابرات العسكرية لتكمل معهم التحقيق .ويصل الضرب إلى حد
اإلغماء فيظنون أنه مات لذلك يتركونه وينشغلون بغيره.
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الوحدات الخاصة تفتش القرى المحيطة بجسر الشغور:
وفي اليوم الثالث ذهبت الوحدات الخاصة بطائراتها العمودية إلى القرى المحيطة بجسر الشغور مثل
الجانودية ،وزرزور ،والحمامة ،والشغر ،وخربة الجوز ،وبكسريا (حيث قتلوا معلم المدرسة في هذه
األخيرة).
أســكتوا المؤذن:
وفي قرية الحمامة نزلت الطائرات مع آذان العصر ،فأمر الضابط جنوده" :أسكتوا هذا الحمار حاالً"
فأسرع الجنود إلى المسجد وهددوا المؤذن بالقتل إذا هو أكمل األذان فتوقف المؤذن ولم يكمل األذان،
ثم تناول الضابط مكبر الصوت في المسجد ونادى أهل القرية أن يسرعوا ويجتمعوا عنده أمام المسجد
حاالً ،ثم قال الضابط :كل من يسمع اسمه يأتي إلى عندي ،وأخرج ورقة كتب فيها عدة أسماء حصل
عليها من البعثيين في جسر الشغور ،شملت كل المواطنين المتدينين ،وبعض البعثيين القوميين ،وحتى
البعثيين المحافظين على صالتهم (وكأنه توجد حزازات شخصية بينهم وبين رفاقهم فاتهموهم بأخطر
تهمة وهي أنهم إخوان مسلمون) ،وصار الضابط ينادي على أسماء معظمهم من (المسلحين)
المعتصمين بالجبل ،وبعضهم معتقل قبل يومين في جسر الشغور ،ولما لم يتقدم أحد غضب الضابط،
وقال :كل ما ناديت على واحد يتقدم واحد منكم ،الشخص نفسه ،أو أخوه أو والده أو ابنه ،وإذا لم يتقدم
أحد فسأقتلكم جميعا ً اآلن  ..وهكذا تقدم أقرباء (المسلحين) خوفا ً على األطفال والنساء من الذبح ،وبعد
االنتهاء من القائمة ،عذب الباقين بما يحلو له ،ثم صرفهم ،وقامت الوحدات بتفتيش بيوت هؤالء
المواطنين ومعظمهم رهائن تقدموا بدالً من أقاربهم ،ثم قامت الوحدات الخاصة بضربهم حتى ملوا من
ضربهم ،ثم نقلوهم إلى إدلب وسلموهم إلى المخابرات العسكرية لتكمل معهم الضرب والتعذيب ،ثم
تودعهم السجون حيث مات بعضهم فيها ،ومكث آخرون اثنتي عشرة سنة كرهائن عن أقاربهم.
لقطات من التعذيب:
يقول "أبو حيان الجسري" أحد الناجين من مذبحة جسر الشغور ( وقابلته في دول الخليج )  :اعتقلوني
من بيت قريبي في الثانية والنصف من مساء الليلة األولى بعد أن بدلت الكتيبة األولى (كتيبة الذبح)
واستلمت الكتيبة الثأنية (كتيبة التعذيب) ،وربطوا رجلي بقطعة أسالك شائكة (وأرأني آثارها بعد
عشرين سنة) وكذلك ربطوا يدي خلف ظهري بأسالك شائكة ،كانت تدخل في يدي وقدمي كلما
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ركلوني بأحذيتهم .ثم انهال علي الضابط ضربا ً بكل ما يملك من قوة ،بالعصا والكابالت وبحذائه
العسكري ،حتى تعب الضابط من الضرب ،فسلمني لجندي معه عصا صار يحاول إدخال العصا في
بطني من الجلد ،واستمر الحال حتى الفجر ،حيث نقلوني بعد ذلك إلى البريد ،فشاهدت عددا ً مخيفا ً من
حيث الكثرة من جنود الوحدات الخاصة بلباسهم المبرقع ولهجتهم المكروهة عندنا ،وحالما شاهدوني
هجموا علي كما تهجم الوحوش الجائعة على فريستها ،و"شحطوني" من السيارة على سلم البريد
"شحطاً" ،واللكم والضرب مستمر حتى تغمدني هللا برحمته فأغمي علي لمدة تزيد على يوم كامل.
ويقول لي أحد المعتقلين ( )..أنهم صاروا يقولون :مات ،فطـس ،وكانوا يقولون عني  :هذا رمى
برشاش على الطائرات العمودية قبل هبوطها .وفي يوم األربعاء استيقظت على صوت عدنان عاصي
(مدير مخابرت إدلب) يسألني أين وضعت الرشاش؟ ووجدت في جيوبي طلقات من الرصاص ،بعد أن
أخذوا أوراقي وساعتي ونقودي من جيوبي ووضعوا بدالً منها هذه الطلقات ،ولما أنكرت ذلك ،قال لي
 :دليلنا مادي وال تستطيع انكاره ،هذه الطلقات ما زالت في جيبك.
وعرفت فيما بعد أن بعض المجاهدين أطلق النار على الطائرات ،ولم يتمكن (عناصر األمن) من
معرفة هؤالء (المسلحين)( ،وربما قتلوا في الليلة األولى) ،وأرادوا أن يثبتوا لرؤسائهم أنهم تمكنوا من
معرفة هؤالء الذين أطلقوا النار على الطائرات.
وبدأ عدنان عاصي يحرق لحيتي بوالعة الغـاز ،وأحضر الجنود فأوجعوني ضربا ً حتى تمنيت الموت
كي أخلص من هذا العذاب ،حيث صار جسدي مبرقعا ً مثل ثيابهم ،وصاروا يتندرون علي ويقولون لي
 :صرت من الوحدات الخاصة .لذلك قلت لهم  :أنا أطلقت النار على الطائرة ،والرشاش دفنته في
البستان ،ففرحوا بهذا الكشف (وأقسم لي الراوي أنه لم يفعل ذلك ،ولكنه قال لهم ذلك لعلهم يقتلونه
فيرتاح من العذاب) ،فذهب معه مجموعة من الجنود إلى البستان إلحضار الرشاش ،وفي الطريق قال
قائدهم  :أنت تأخذنا إلى البستان وهناك رفاقك يقتلوننا ،فأقسمت له أني ال أعرف أحدا ً منهم وال أعرف
أين هم ،ومع ذلك عاد ولم يجرؤوا على دخول البستان.
وفي إدلب وضعوني في الدوالب وعددت أربعين ضربة ،ثم صرت أصرخ ولم أعد أطيق التحمل
فصرخت وقلت لهم أعترف لكم بكل ما تريدون " :أنا منظم مع اإلخوان ،ودخلت مقر الحزب يوم
المظاهرة ،وأخذت سالحاً ،ورميت على الطائرة  ( "..ثم أقسم باهلل أمامي بعد عشرين سنة أنه لم يسبق
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له دخول أي تنظيم ،وأنه ليس له سوى المحافظة على دينه ،ومنه اللحية وهي واجبة أمر بها رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،وأنه قال لهم ذلك على أمل أن يقتلوه فيرتاح من تعذيبهم).
وبعد هذا االعتراف صاروا يتوددون إلي ،وقالوا لي سوف نفرج عنك بعد كل ذلك إذا وعدتنا أن
تتعاون معنا لمصلحة وطنك ،وقد ألهمني هللا أن أعدهم بذلك ،على أن أعود إلى محلي التجاري في
جسر الشغور ،وأطلق لحيتي كما كانت ،ويمرون علي دوريا ً ألخبرهم بكل ما شاهدت وسمعت عن
جسـر الشـغور.
وبعد خروجي استمر العالج تسـعة شـهور حتى كتب هللا لي الشـفاء ،وخاصة من جروح رأسي التي
كادت أن تقضي علي لوال رحمة هللا .ثم رزقني هللا تأشيرة عمل في إحدى دول الخليج ،فخرجت من
بلدي ولم أعد إليه حتى األن (بعد ثالثين سنة) ،وتابعت العالج خارج سورية حتى عادت لي الصحة
والعافية وهلل الحمد( .وكشف عن رأسـه فبدت آثار الجروح العميقة التي أبى الشعر أن ينبت عليها بعد
ربع قرن ).
وال بد من التنويه إلى أن (المسلحين) من أبناء جسر الشغور كانوا في الجبل ،ولم تجرؤ الوحدات
الخاصة يومها على مهاجمتهم ،ولكنها انتقمت من أهليهم كما فعلت في حماة وحلب وإدلب وغيرها،
بناء على نصيحة خبراء الجريمة الروس .

مذبـحـة هــنانـو في حلب
المميز لهذه المجــزرة أنها صباح يــوم عيد الفطر لعــام 1400هـ المــوافق (  ،)1980/8/11فاي الياوم
الااذي ياازور فيااه المساالمون أقاااربهم يتفقاادون أحااوالهم ،كاناات هااذه المجاازرة إلرهاااب الشااعب العربااي
السوري ،وإجباره على الخضوع لنظام األقلية .
ربمـا اغتالت الطليعاة المقاتلاة عنصارا ً مان مخباري األمان فاي حاي المشاارقة ،وعماالً بنصايحة الخباراء
السوفييت قام جنود الوحدات الخاصة ،بقيادة العميد شفيق فياض ،الذي كلاف بإخضااع حلاب ،قامات هاذه
العناصر صبيحة يوم عيد الفطر ،بجمع عدد من أهالي حي المشاارقة عشاوائيا ً ،دون معرفاة أسامائهم وال
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انتماءاتهم السياسية أو الدينية ،المهم أنهم من حي المشارقة ،واقتادوهم إلى مقبرة هنانو ،حياث فاتح جناود
الوحدات الخاصاة الناار مان أسالحتهم الرشاشاة التاي اشاتراها الشاعب الساوري مان ثمان طعاماه وشارابه
ليحرر بها الجوالن ـ كما يظن الشعب ـ ،وإذ بالجيش العقائدي يقتل بها الشعب الذي دفع ثمنها ليحرر بهاا
أرضـه .
سـااـقط علااى الفااـور (  )83مواطن اا ً بريئ اا ً ياارحمهم هللا تعااالى ،وجاارح مئااات آخاارون ،وكااان ماان القتلااى
الدكتور عبد الرزاق عرعور األساتاذ فاي كلياة الهندساة بحلاب ،وهاو بعثاـي  .كماا قتال عادد مان ماوظفي
الحكومة الموالين لها  .كيف يقتل هؤالء !!؟؟ والجواب بسيط جدا ً ،وهو أن الجيش العقائادي قاتلهم لسابب
واحد فقاط ،وهاو أنهام مان حاي المشاارقة ،حياث اغتيال عنصار واحاد فقاط مان مخباري السالطة  .وهكاذا
نصحهم الخبثاء السوفييت .
ثم حفرت قوات الجيش العقائدي بالجرافات التي كان المفروض أن تفتح بها ثغرات للهجاوم علاى خناادق
الصهاينة الذين احتلوا الجاوالن ،بادالً مان ذلاك اساتخدم الجايش العقائادي هاذه الجرافاات فاي حفار خناادق
يدفن فيها المــواطنـون األبـرياء الذين قتلوا ولم يســألوا عن أسمائهم .حفرت الجرافاات خنادقا ً فاي مقبارة
هنانو ،وطمرت جثث األبرياء في هذا الخندق  .وهكذا فعلت عدة مارات فاي مجاازر حمااة الفرعياة  .ثام
حرثت المقبرة كلهاا وساـوتها بااألرض  .المقبارة التاي يرقاد فيهاا البطال الساوري [ إباراهيم هناانو] الاذي
حااارب الفرنساايين ،وأقااض مضاااجعهم ،لاام يحترمااوا اسـااـمه وقبااـره ،باال حرثااوا المقباارة المسااماة باساامه
يرحمه هللا  .وهذه أسماء بعض الضحايا األبرياء في هذه المجزرة :
العمر

االسم

العمر

االسم

50

محمد عرعور

70سنة

الحاج أحمد عرعور

40

عبد القادرعرعور

40

محمود عرعور

22

علي عرعور

38

زهير عرعور

29

عبد الفتاح عرعور

28

عبد الرزاق عرعور

16

بكري عرعور

20

محمد عرعور
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40

عمر حوري

24

غسان عرعور

28

حسن حوري

15

محمد حوري

17

خالد حوري

29

عبد القادر حوري

27

احمد دايــة

16

صالح حوري

17

عبدو دودان

45

يحيى دودان

40

عمر دودان

38

احمد دودان

35

مصطفى دودان

37

حسن دودان

55

احمد الفيل

35

صبحي الفيل

11

ابن صبحي الفيل

25

عبد الهادي الفيل

20

مروان الفيل

12

حسني الفيل

20

محمد جمال مجدمي

41

احمد درويش

18

اياد درويش

21

عماد درويش

35

محمد فارس

17

احمد فارس

35

احمد دياب

18

يوسف قوجا

29

محمد أطرش

22

عبد الرزاق أطرش

ومما يجادر ذكاره أن ذلاك كلاه يجاري بمارأى مان األقماار الصاناعية األميركياة ،وبرضاى أمريكاي التاي
تدعي أنها تحاارب اإلرهااب ،ألن القتلاى مان المسالمين ،وألن أمريكاا تسااند الطغااة المساتبدين إذا حققاوا
أطماع الصهيانة في العالم العربي ،وهكذا يفعل نظام األقلية في سوريا .
مجزرة سجن تدمـر األولى ()1980
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مجازر النظام األسـدي في سوريا ولبنان كثيرة ،وهذه أول مجزرة يزيد فيها الضحايا على ألف
مواطن ،وهذه بداية تنفيذ مخطط القتل واإلرهاب األسدي ،وكما سترون في ساعة واحدة قتل
أكثر من ألف من خيرة مواطني سوريا ،وفي تدمـر أيضا ً المجزرة المستمرة التي دامت عدة
سنوات كما اتضح من كتاب ( شاهد ومشهود ) ،وقتل خاللها بضعة عشر ألف من زهرة شباب
سوريا المنكوبة بالنظام األسدي ....
في هذا الموضوع سأنقل من تقرير منظمة رقيب الشرق األوسط ،ومن تقرير منظمة العفو
الدولية ،فأنا أنقل لكم ،لعلكم لم تقرأوا هذين التقريرين  ...ولعل كل باحث عن الحقيقة يرجع لهما
في توثيق كتاباته عن سوريا .
وأقصد من ذلك أن أكون في كامل الموضوعية ،فأنا ناقل عن مؤسسات إنسانية عالمية ،ليست
من أحد األطراف المتنازعة في سوريا .
يقول تقرير منظمة رقيب الشرق األوسط لعام (: )1990
في السادس والعشرين من حزيران كاد عدد من أفراد الحرس الرئاسي ينجحون في اغتيال
حافظ أسد الذي هرب متأثرا ً بجرح بسيط في يده جراء قنبلة يدوية .ح ّمل رفعت أسد اإلخوان
تـوه خطط لعمل انتقامي من نزالء سجن تدمر العسكري
المسلمين مسؤولية هذا العمل ومن ّ
حيث الكثير من اإلسالميين محتجزون فيه في ذلك الوقت.
في الساعة الثالثة من فجر السابع والعشرين من الشهر المذكور ،أرسل مغاوير سرايا الدفاع،
الذين جيء بهم من ثكناتهم في دمشق يتزعمهم معين ناصيف صهر رفعت أسد ،إلى مطار المزة
العسكري حيث التحق بهم مغاوير من لواء أمن علي ديب ذي الرقم (  . ) 138قطع مائتان من
الجنود بطائـرات الهيلوكبتر مسافـة ( )250ميالً ليطأوا أرضا ً في منطقة بالقرب من سجن تدمر
وسط الصحراء .كان ثمانون من هؤالء الجنود المدججين بالسالح قد تلقوا أمرا ً بدخول السجن.
لقد روى أحد الجنود العلويين من الالذقية ما حدث بعد ذلك داخل السجن وكما يأتي:
"وصلت حاملة (دودج) لتقلّنا إلى السجن حيث تم توزيعنا على سبع حظائر .كان معي في
حظيرتي أحد عشر جنديا ً تقريبا ً بإمرة المالزم منير درويش ..فتحوا لنا باب زنزانة سجناء
جماعية ،اقتحم ستة أو سبعة جنود من صفوفنا الزنزانة وقتلنا كل من كان فيها كان عددهم ()60
ي ،فأنا أحمل بندقية سريعة اإلطالق ،وقد قتلت برصاص سالحي
شخصا ً أو ( ،)70بالنسبة إل ّ
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( )15شخصا ً أو ما يقرب من ذلك أما مجموع من كان علينا قتلهم فأقدره بحدود ( )550شخصا ً
من اإلخوان المسلمين القذرين  .مات أحد أفراد سرايا الدفاع وجرح اثنان منهم فقط ،بعد ذلك
غادرنا السجن ،ذهب المالزم رائف عبد هللا ليغسل يديه ورجليه من آثار الدماء التي غطتها ،لم
تستغرق العملية أكثر من نصف ساعة ،كانت حالتنا النفسية أشدّ ما تكون رعباً ،كانت أصوات
انفجارات القنابل اليدوية تمتزج مع صيحات "هللا أكبر" وأخيراً ،غادرنا عائدين بطائرات
الهيلوكبتر ..وفي المـزة رحب بنا الرائد ناصيف وشكرنا على حسن أدائنا".
إن الدليل األخير في الواقع ،يوحي تماما ً بموت ماال يقل عن (ألف) سجين في ذلك اليوم .
وجـاء كذلك في تقرير منظمة العفـو الدولية :
ذكرت منظمة العفو الدولية في العدد ( )9المجلد ( )10الصادر في أيلول سنة :1980
(سورية :مذبحة في سجن تدمر الصحراوي ..أنباء عن مئات القتلى).
أفادت األنباء بأن مئات المساجين في سجن الصحراء في تدمر في سورية قد قتلوا في  27حزيران
(يونيو)  1980واستنادا ً إلى التقارير العديدة التي تسلمتها منظمة العفو الدولية ،فإن التقديرات لعدد
المساجين الذين قتلوا تختلف من  300إلى  1000معتقل .وطلبت منظمة العفو الدولية إلى الرئيس حافظ
أسد أن يؤلف لجنة للتحقيق عن مذبحة سجن تدمر ،ويعلن عن نتائج ما توصلت إليه اللجنة).
ورغم ستار الكتمان الكثيف الذي فرضته السلطات الحاكمة على هذه المجزرة المروعة ،فقد أرسلت
السلطات السورية مجموعة من المسلحين الغتيال رئيس وزراء األردن السيد مضر بدران وقد تم إلقاء
القبض على أفراد هذه المجموعة ،وأثناء التحقيق تبيّن أن عنصرين من هذه المجموعة كانا قد اشتركا
في مذبحة سجن تدمر الصحراوي ،واعترفا بتفاصيل الجريمة ،وألول مرة ،يعرف العالم التفاصيل
الدقيقة لتنفيذ هذه الجريمة .وقد نشرت جريدة الرأي األردنية تفاصيل الجريمة كما وردت على لسان
العنصرين اللذين اشتركا فيها ،وهما عيسى إبراهيم الفياض ،وأكرم البيشأني.
وقد جاء في أقوالهما:
" اشترك في تنفيذ المجزرة ( )100عنصرمن اللواء ( )40و ( )100عنصر من اللواء ( )138من
سرايا الدفاع ،حملتهم من مطار المزة ( )10طائرات هليكوبتر بقيادة قائد أركان اللواء ( )38المقدم
سليمان مصطفى ،وفي مطار تدمر انتقى قائد العملية ( )80عنصرا ً لتنفيذ المجزرة ،وعشرين أخرىن
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لحراسة الطائرات .أما بقية العناصر ،فوضعت في حال احتياط.
وتوجهت العناصر المنفذة حوالي الساعة السابعة من صبيحة  1980/6/27بالسيارات إلى سجن تدمر،
بعد أن قسمت إلى مجموعات ،كل مجموعة مؤلفة من عشرة عناصر .وعندما وصلت إلى السجن،
كانت عناصر الحراسة فيه قد هيأت الجو لتنفيذ المجزرة ،وأجرت تفقدا ً للمعتقلين قبل بدء الجريمة،
لتتأكد من وجود جميع المعتقلين في مهاجعهم ،ولتوهمهم بأن السلطة قررت اإلفراج عنهم.
وتوزعت المجموعات على المهاجع ،لتحصد برصاصها أرواح المعتقلين العزل ،وترميهم بالقنابل
والمتفجرات ،وتقضي خالل نصف ساعة من الزمن على أكثر من ( )700معتقل ،واستطاع أحد
المعتقلين أن ينتزع سالح الرقيب إسكندر أحمد ،ويرميه برصاصه مع أخرىن قبل أن يلفظ أنفاسه.
ثم قام المالزم رئيف العبد هللا ،والمالزم منير درويش ،كل واحد منهما مع مجموعته ،بتفريق الجثث،
كل على حدة ،لتتأكد من قتل جميع من في السجن ،ولتقضي على من فيه بقية من حياة ..وأخذت تركل
الجثث وتدوسها باألقدام .ثم حملت الجرافات الجثث إلى سيارات كبيرة ،ورمتها في حفر معدة مسبقا ً في
وا ٍد شرق تدمر ،وبعد أن نفذت عناصر اإلجرام مهمتها ،عادت بالطائرات إلى دمشق ،ليستقبلهم معين
ناصيف (زوج ابنة رفعت أسد) واصفا ً عملهم الوحشي (بالبطولة والرجولة) وموزعا ً على كل واحد
منهم ( ) 200ل.س مكافأة على ما اقترفته يداه .ولقد اطلعت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لمنظمة األمم
المتحدة ،والمنعقدة في جنيف ،في دورتها السابعة والثالثين ،على وقائع مجزرة تدمر ،خالل مناقشتها
للبند  13من جدول األعمال الخاص بانتهاكات حقوق اإلنسان في العالم ،ووزعت على اللجنة الوثيقة
رقم تاريخ  1981/3/4التي تضم إفادات المشاركين في مجزرة تدمر ،وهما أكرم بيشاني ،وعيسى
إبراهيم الفياض.
وناقشت اللجنة بجلستها رقم  1632تاريخ  1981/3/9مضمون المذكرة ،وشارك في النقاش مندوبو
األردن ،والعراق ،وسورية.
ويقول الجندي أكرم بيشاني ( كما نشر في التلفزيون األردني ،والصحف األردنية) :
أن ا كنت مع مجموعة االحتياط التي ظلت هناك في المطار ،لما طلعوا العناصر من السجن كان فيه
بعض الناس ملطخين بالدماء ،ملطخين ثيابهم بالدماء ،بعرف أسماء الذين تلطخت ثيابهم بالدماء :
المالزم رئيف عبد هللا ،المالزم منير درويش ،الرقيب علي محمد موسى وطلعنا كل واحد على الطائرة.
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ـ وصلنا إلى مطار المزة حوالي الســاعة الثانية عشــرة الظهر بعد تنفيذ المهمــة  .كان معنا واحــد
( عسكري مصاب ) والشي اللي خالني أعرف أنه انصاب معنا واحد فيه المالزم ياسر باكير من اللواء
 40قال وجه كالمه لكافة العناصر أنه قائد اللواء بده يجتمع فينا في السينما إذا سأل عن اإلنسان ياللي
انصاب قولوا له أنه طلقة مرتدة ضربت في الحائط ورجعت عليه بعدين انصاب .قلنا له ماشي الحال.
وطلعنا بالسيارات واتجهنا اتجاه اللواء  40واجتمعنا في قاعة السينما.
ج :ـ الرائد معين ناصيف ألقى فيهم كلمة شكر بذكر منها أنه  :أنتو قمتوا هأل بعمل بطولة بعمل رجولة
مع العلم أن ه ألول مرة بنكلفكوا بهيك مهمة ..بعدين طلعنا من قاعة السينما وأخذ يعني كل إنسان يتحدث
مع زميله فالتقيت أنا مع أحد زمالئي هناك وهو الرقيب علي محمد موسى من مفرزة حراسة الرائد
معين ناصيف سألته ألن ه هو من الجماعة ياللي دخلوا على السجن نفسه أنه اشلون هناك تمت العملية..
قال لي أنه قسمونا على شكل مجموعات ،وكانت كل مجموعة حوالي  8عناصر وكل مجموعة تسلمها
ضابط كانوا يفوتوا يعني  -حسب ما قال لي -كانوا يفوتوا إلى الغرفة ياللي فيها السجناء يفتحوا الباب
ويطخوهم مباشرة بدون سؤال بدون أي كالم .فقلت له طيب هذوالك ما كانوا يستنجدوا .قال كانوا
يستنجدوا ويقولوا هللا أكبر كانوا يقولوا لنا منشان هللا ..منشان محمد ..مشان أمك ..مشان أختك ما تقتلنا.
قال لي أنه ما كانوا يستمعوا لها لحكي هاي نهائياً.
وط ّخوهم بعدين طلعوا قلت له طيب قديش تقدر عدد القتلى ياللي داخل السجن من السجناء .قال لي عدد
القتلى يطلعوا  500أو  600قتيل من السجناء هذول ياللي في السجن وفي اليوم الثاني وزعوا لكل
الناس هاللي اشتركوا لكل الزمالء ياللي اشتركوا بالمهمة كل واحد  200ليرة سوري.

بعض مجازر السلطة في الثمانينات
في أوائل عام ( )1980استقدم نظام األقلية في سوريا خباراء الجريماة الساوفييت ،الاذين سااعدوا ساتالين
على إبادة ماليين المسلمين يومذاك ،استقدمهم لالستفادة مان خبارتهم فاي إباادة الشاعب الساـوري ،فكانات
نصيحتهم أن تقتل السلطة في كال مكاان يوجاد فياه ولاو عنصار واحاد مان الطليعاة المقاتلاة ،تقتال السالطة
خمسين مواطنا ً على األقل ؛ على أمل أن يكون هذا العنصر من بينهم .
بعد أن قدم الخبراء الروس نصيحتهم بقتل الشعب ،كي يبتعد عن المجاهدين واليقدم لهم أي معونة،
ارتكبت السلطة السورية ممثلة بأجهزة المخابرات ،وسرايا الدفاع ،والوحدات الخاصة ،وسرايا
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الصراع ،عددا ً كبيرا ً من المجازر الوحشية والتي راح ضحيتهاآالف المواطنين األبرياء من األطفال
والنساء وهذا سرد ألهم هذه المجازر :
1ــ المجزرة الكبرى في مدينة حماة ( ،)1982حيث قصفت السلطة المدينة براجمات الصواريخ والدبابات
والطائرات العمودية ،وهدمت ثلث أحياء المدينة ،وقتلت حوالي (30000ــ  )45000من المواطنين
األبرياء معظمهم من النساء واألطفال والشيوخ ،وهدمت أحياء بكاملها ،وثمانية وثمانين مسجدا ً ،وثالث
كنائس ،وذلك في شباط (  )1982م.
2ــ مجزرة تدمر الكبرى في حزيران (1980م ) حيث قتلت سراياالدفاع السجناء في مهاجعهم وراح
ضحيتها حوالي ألف مواطن من خيرة أبناء البلد ،ومعظمهم من اإلخوان المسلمين .
3ــ مجزرة جسرالشغور في( 1980/ 3/ 10م ) حيث قتلت سراياالدفاع حوالي ستين مواطنا ً،
وجرحت عشرين واعتقلت مائة مواطن ،وهدمت وأحرقت خمسة عشر منزالًوأربعـين محالً تجاريا ً.
4ــ مجزرة حماة األولى في (  5ــ  1980/ 4/ 12م ) في أول تمشيط للمدينة من قبل الوحدات
الخاصة ،حيث قطعت المدينة عن العالم وحبست عنها الماء والكهرباء ،وفتشت بيتا ً بيتا ً مع الضرب
والنهب والشتم ،وقتلت عددا ً من أعيان المدينة وشخصياتها الشعبية مثل الدكتور عمـرالشيشكلي ()54
عاماً ،رئيس جمعية أطباء العيون في سوريا ،لذلك قلعوا عينيه وألقيت جثته في حقل قرب قرية مجاورة
للمدينة .وخضرشيشكلي( )80عاما ً وهوأحد زعماء الكتلة الوطنية وصاحب بيت األمة أيام الجهاد ضد
االستعمار الفرنسي ،وقد حرقوه بصب األسيد عليه في بيته ،ثم نهبوا التحف األثرية الموجودة في البيت
 .والدكتور عبدالقادر قنطقجي وهو طبيب جراحة عظمية( )37عاماً .والمزارع أحمد قصاب
باشي( )55عاما ً ،قلعوا أظافره وقطعوا أصابعه قبل أن يقتلوه  .كمااعتقلت السلطة مئات المواطنين
وزجوا في السجون.
5ــ مجزرة جبل الزاوية بتاريخ( 13ــ1980/ 5/ 15م ) حيث مشطت السلطة منطقة جبل الزاوية
وأريحا ،وقتلت أربعة عشر مواطناً ،واعتقلت المئات وحطمت أشجار الفاكهة والزيتون في الحقول ،وأتلفت
محاصيل الفالحين على طريقة االستعمار الفرنسي في تلك المنطقة.
6ــ مجزرة حماة الثانية (1980 / 5 / 12م ) حيث ضربت السلطة مسجد األحدب وأحرقت عددا ً من
المنازل في حي باب القبلي والبرازية ،وقتلت مؤذن المسجد وأحد عشر مواطنا ً أخرىن.
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7ــ مجزرة حي المشارقة بحلب صباح عيد الفطر(1980/ 8 / 11م ) حيث قتلت ســــراياالدفاع مائة
مواطن ودفنتهم بالجـرافات وبعضهم مازال حيا ً.
 8ــ مجزرة حماة الثالثة في ( 1980/10/10م ) حيث أعادت السلطة تمشيط المدينة وقتلت ثالثة
عشر مواطنا ً بريــئا ً.
9ــ مجازرالحجاب في ( 1980/ 9 /29م ) اقترفت السلطة مجزرة الحجاب حين نزعت بالقوة حجاب
النساء المصونات في شوارع دمشق ،وسقطت ضحايا بريئة من النساء والرجال ولعدة أيام ،وانتقلت
انتهاكات الحجاب وردود الفعل إلى المحافظات األخرى.
10ـــ المجازرالمستمرة في سجن تدمر العسكري ،حيث شكلت السلطة ثالث محاكم ميدانية األولى
قاضيهاالعقيد غازي كنعان مدير المخابرات العسكرية في حمص وأحد أقارب الرئيس ،ومقرالمحكمة
في سجن تدمرالعسكري ،والثانية قاضيها النقيب سليمأن حبيب باشرت عملها في سجن كفرسوسة ثم
نقل إلى تدمر ،والثالثة فيها ثالثة قضاة وتتلقى األحكام جاهزة من العقيد علي حيدر والعقيد علي دوبا
وكالهما من أركان السلطة.
وكانت مدة المحاكمة تستمر (  3ــ  ) 5دقائق يقر فيهاالمتهم بمايقوله القاضي تحت سياط الجالدين،
وتتراوح األحكام بين :
1ــ اإلعدام لمن غلب على ظنهم أنه من اإلخوان المسلمين.
2ــ السجن المؤبد لمن كانت له عالقة ضعيفة باإلخوان المسلمين.
3ــ السجن خمس عشرة سنة لمن تعاطف مع اإلسالميين أوأسدى معروفا ً إلى أحدهم.
4ــ السجن ست سنوات على األحداث ،حتى إذا وصلواالسن القانوني في السجن أعدموا.
5ــ البراءة مع االحتفاظ به في السجن حتى إشعارآخر وصل عند البعض إلى خمسة عشر عاماً ،حيث
أفرج عنهم في عام 1995م .
بعد مضى أيام على المحاكمات ينادى على المحكومين باإلعدام في آخرالليل ،وقد نصبت خشبات
اإلعدام أمام الجدار الغربي المطل على الباحتين (  ) 6 ،5ويجمع المحكومون في غرفة الورشة ثم تقيد
أيديهم وراء ظهورهم ،وينفذ اإلعدام في (  30ــ  ) 80سجينا ً في المرة الواحدة  .وكانت مواعيد
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اإلعدامات االثنين والخميس أسبوعيا ً ،وأثناء التنفيذ كانت صيحات ( هللا أكبر وهلل الحمد  ...النصر
لإلسالم ) تمأل المكان ،ثم تمكن الجالدون فيما بعد من تكميم أفواه األخوة قبل إعدامهم رحمهم هللا تعالى
 .وذلك بسدها بالالصق ...

بعض المجازر في عهد بشار
ارتكب حافظ األسد مجزرة حماة (  )1982وقتل فيها قرابة أربعين ألفا ً ،وذهل العالم كله من
وحشيته ،ثم جاء بشاروعممها على سوريا كلها ،وهذه بعض مجازر بشار ،أي فعل في سوريا كلها
مافعله والده في حماة .
مجازر حمص ()2012
[]6

حملة شنها الجيش السوري على مدينة حمص خالل شهر شباط عام ،2012

أدت إلى سقوط قرابة

قصف
 1,000قتيل و 1,800جريح حتى اآلن ]7[.كان اليوم األول للمجزرة هو  3شباط (فبراير)عندما
َ
الجيش حي الخالدية براجمات الصواريخ ،موقعا ً عددا ً ضخما ً من القتلى تراوحت إفاداته من  200إلى
 337قتيالً ،ثم تجدد القصف يوم  5شباط وجاء عنيفا ً جداً ،فبلغ إجمالي عدد القتلى (بما في ذلك قتلى
مجزرة الخالدية) بحلول يوم الجمعة  10شباط حوالي  755قتيالً  ،وفي يوم األربعاء  22شباط عادَ
القصف عنيفا ً جدا ً بشكل ُمفاجئ ليَبلغ عدد القتلى  60تقريباً ،بينهم صحفية أمريكية ومصور فرنسي
معروفان ،كما استخدمت خالله صواريخ سكود بالقصف للمرة األولى منذ اندالع االحتجاجات. 1
ارتفعت أعداد القتلى مجددا ً في أيام شهر شباط األخيرة ،ث َّم بدأ الجيش بمحاولة اقتحام حي بابا عمرو
أخيرا ً في  29شباط ،وفي  1آذار أعلنَ الجيش الحر انسحابه بعد  26يوما ً من القصف العنيف على
ي.
الح ّ
في  12آذار ارتكبت مجزرة في حي كرم الزيتون را َح ضحيتها ما ال يَقل عن خمسة وأربعين مدنيا ً
ي القتلى فوق
قتلوا ذبحا ً بالسكاكين ،كما طالت المجزرة حيَّي العدوية والرفاعي ال ُمجاورين ،وكان إجمال ُّ
 1ـــ كنت أتحد في منتدى أمام بعض األصدقاء السعوديين عن الثورة السورية  ،وذكرت أن النظام األسدي استخدم
صواريخ ( سكود ) في قصف حي باباعمرو في حمص  ،وعند المناقشة كان بين الحاضرين ضابط متقاعد فخطأني
وقال صواريخ سكود اليمكن استخدامها في حي وال في مدينة  ،ألنها بعيدة المدى  ،فقلت له  :أنا أنقل ما اسمعه من
الفضائيات وما أقرأه في النت ...وفي أواخر عام ( )2012وبداية العام ( )2013تكرر اســـتخدام الصواريخ البالستية
( سكود ) وكان يقصف شمال سوريا شبه المحرر من قواعد للصواريخ في جنوب سوريا  ،وشاع الخبر وصار من
البدهيات ...
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المئة .ث َّم بدأ في  21آذار قصف جديد على أحياء حمص القديمة والخالدية والقصور ،موقعا ً عشرات
القتلى يومياً ،وأدى إلى حركات نزوح جماعية ضخمة جدا ً للمدنيّين من أغلب أحياء مدينة حمص،
فباتت حاليا ً أحياء بابا عمرو وباب السباع والصفصافة ومج َمل حمص القديمة فضالً عن القصور
والخالدية وكرم الزيتون مناطق شبه مهجورة وخالية من السكان.

مجزرة الخالدية (  3من شباط عام )2012
بدأت المجزرة في الساعة الثامنة مسا ًء يوم  3شباط  ،2012عندما حاصر الجيش السوري حي الخالدية
بمدينة حمص وس َ
ط سوريا بالدبَّابات وقصف منازل المدنيين العزل فيه بمدافع الهاون ،كما دخلت قوات
األمن الحي وذبحت عائالت بأكملها في المنازل ،وتسبَّب القصف بانهيار مبان بأكملها وسقوط عشرات
[]3

تحت األنقاض.
القتلى
َ

ي في ليلة
ووفقَ ناشطين فقد بلغ عدد قذائف الهاون التي سقطت على الح ِّ

المجزرة زهاء  300قذيفة .و ُمنعت سيارات اإلسعاف من دخوله ،كما أن قوات األمن تمكنت من اقتحام
[]8

وبلغت حصيلة الضحايا  337قتيل و1,300

مشفى ميداني فيه تابعٍ للمحتجين وتدميره بالكامل.
جريح ،باإلضافة إلى تهدم  36منزالً فوق ساكنيها ]9[ .ولم َيشمل القصف والمجازر حي الخالدية وحده،
إنما امتدَّا إلى أحياء كثيرة أخرى من حمص ،منها اإلنشاءات وبابا عمرو والبياضة وبابا الدريب
والسباع باإلضافة إلى أطراف جورة الشياح ،وقد أوقع القصف على هذه األحياء بالمجمل ما ال َيقل عن
 79قتيالً غير قتلى حي الخالدية نفسه .
حملة بابا عمرو (القصف ( 28 - 5شباط)
بدأ القصف على حي باباعمرو (معقل الجيش السوري الحر في المدينة) في الساعة الثامنة صباحاً ،بدأ
في  5شباط قصف على المناطق السكنية للمرة األولى منذ بدء االحتجاجات باستخدام راجمات
[]12

سقوط  4قتلى على األقل خالل الصباح الباكر.
الصواريخ .وأدى قصف األحد إلى ُ
[]13

حتى المساء بعدَ ذلك.

وامتدَّ القصف

لكن الحصيلة النهائية للقتلى ارتفعت الحقا ً وفقَ الهيئة العامة لللثورة السورية

[]14

لتبلغ  14قتيالً.

[]15

تجدَّدَ القصف على المدينة في الساعة السادسة صباحا ً من يوم اإلثنين  6شباط،

واستهدف القصف

بشكل أساسي أحياء بابا عمرو واإلنشاءات والخالدية متسببا ً بانهيار بعض المباني ،كما استهدف مشفى
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ميدانيا ً في حي بابا عمرو وأوقع عددا ً من القتلى ،وأصيب خالله الناشط خالد أبو صالح الذي كان
[]16

جراء القصف والعمليات  24قتيالً.
متواجدا ً في المشفى .وبلغت حصيلة قتلى يوم اإلثنين َّ

[]18

بدأ القصف من جديد يوم الثالثاء  7شباط[ ]17ليبلغ أحياء بابا عمرو واإلنشاءات والخالدية والبياضة،

وقد أدى القصف إلى حدوث حركات نزوح كبير للسكان من المناطق المستهدفة وفق المعارضة ]17[،في
ظ ِّل انقطاع للكهرباء واالتصاالت عن حي بابا عمرو الذي كان ال ُمستهدف الرئيسي بالقصف ،حيث
أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن المدفعية وراجمات الصواريخ قصفته بحوالي  500قذيفة يوم
الثالثاء استهدفت األبنية السكنية والمساجد ومرافق مدنية أخرى .بلغت األرقام التي أعطتها المعارضة
[]18

جراء العملية العسكرية على المدينة أكثر من  95قتيالً و 200جريح.
في نهاية اليوم َّ

في يوم األربعاء  8شباط تواصل القصف وإطالق النار على أحياء باباعمرو والخالدية والبياضة
صباح اليوم قطعت السلطات الكهرباء عن مشفى فيه 18
والرفاعي وكرم الزيتون ووادي العرب .وفي َ
من األطفال الخدج وفق المعارضة ،وهو ما أدى إلى وفاتهم جميعاً ،كما قت َل  19شخصا ً أخرىن من
ثالثة عائالت في حي السبيل بحمص ذبحا ً بالسكاكين على أيدي الشبيحة.

[]20

استمر
وفي بابا عمرو،
َّ

قطع الكهرباء والماء عن الحي واستهدف القصف معظم منازله ،وأفادَ ناشطون بأن عدد المنازل التي
جراء القصف المدفعي والصاروخي قد بلغ  30منزالً .وباإلضافة إلى ذلك أفاد طبيب ميداني
احترقت َّ
بأن عدد جرحى الحي بل َغ  500جريح ،و َيصعب الوصول إلى العديد منهم إلسعافهم .وأما قوات الجيش
فقد بدأت بدخول أطراف بابا عمرو يوم األربعاء ،ووصلت حتى مسجد القباب ودخلت المستشفى
[]20

الحكومي فيه مقتربة من الحي .وقد بلغ إجمالي عدد قتلى األربعاء في حمص  93قتيالً.

وقد ظ َّل العديد من جرحى القصف وإطالق النار مرميين في الشوارع ونزفوا حتى الموت نتيجة عدم
إمكانية الوصول إليهم إلسعافهم .أيضا ً شاركت المروحيات العسكرية للمرة األولى في القصف على
أحياء حمص يوم الخميس .وأدت عمليات الخميس العسكرية إلى سقوط  112قتيالً في مدينة حمص
بالمجمل.

[]4

استمر حصار حي بابا عمرو بقوة تتألف من حوالي  1,000جندي ،وأدَّى
في يوم السبت  11شباط
َّ
تعرض حي كرم
قصف الحي بالرشاشات الثقيلة إلى ُ
سقوط  15قتيالً معظمهم في حي بابا عمرو ،كما َّ
الزيتون لقصف وقد أفاد ناشطون بأن مروحيات عسكرية حلَّقت فوق أحياء بابا عمرو والبياضة
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والخالدية.

[]26

سابق ،كما قال طبيب أن
وأما حي اإلنشاءات فقد نُهبت العديد من محا ِلّه بعد أن دخله الجيش في اليوم ال َّ
نقص في المواد الطبيَّة .وبلغت حصيلة قتلى اليوم 34
المستشفى الميداني في مدينة حمص يُعاني من
ٍ
[]29[]28

قتيالً بينهم  14عسكريا ً منشقا ً قتلوا خالل االشتباكات مع الجيش النظامي.

وبحلول اإلثنين 13

شباط أغلقت جميع مخابز مدينة حمص أبوابها باستثناء فرن واحد ،وهو ما تسبَّب بتفاقم األزمة اإلنسانية
[]30

في المدينة ،مع نقص حاد بالمواد الغذائية في معظم مناطقها.

سقوط
سقوط القذائف على الحي يُعادل قذيفة كل دقيقتين .وقد أدى هذا القصف إلى ُ
كما أفادوا بأن معدَّل ُ
[]31

زهاء  35قتيالً في المدينة ،بينهم سبعة في بابا عمرو وواحد في اإلنشاءات.

في يوم الجمعة 17

شباط عادَ القصف على أحياء بابا عمرو واإلنشاءات والخالدية وكرم الزيتون ،ووصفه ناشطون بأنه
[]37

سقوط ما ال يَقل عن  14قتيالً.
كان األعنف منذ بدء الحملة في  3شباط الماضي ،وتسبَّب ب ُ

ثر في المدينة جثث(  ) 9قتلى مجهولي الهوية ،وغير معروفٍ كيف ماتوا بالضبط.
وفي اليوم التالي ُ
ع َ
كما تواصل القصف لليوم الثامن عشر على التوالي في يوم الثالثاء  21شباط ،وقد سقطت خالله 250
قذيفة على الحي وانتشل أكثر من عشرين قتيالً من بين األنقاض ،وفي اليوم ذاته خرج رتل من أكثر من
[]42

 50مدرعة من دمشق باتجاه حمص لدعم قوات الجيش النظامي.

وقد أوق َع هذا القصف الذي دام

قرابة ساعتين وكان أشدَّ من األيام السابقة ما ال يَقل عن  45قتيالً الثالثاء ،باإلضافة إلى مئات الجرحى.
كما دعت منظمة الصلىب األحمر الدولي إلى إقامة هدنة بين الجيش الحر والنظامي مدتها ساعتان على
[]43

األقل يوميا ً للتمكن من إيصال المساعدات اإلنسانية إلى أهالي األحياء المحاصرين.

في صباح يوم األربعاء  22شباط قامت بعض المروحيات العسكرية بالتحليق فوق مدينة حمص ،وبعدَ
ذلك بقليل بدأ القصف عليه ُمجدداً .وقد تسبَّب القصف العنيف بتدمير الكثير من أجزاء حي بابا عمرو،
استهدف أحيا ًء أخرى منها باب السباع والرفاعي وكرم الزيتون ،مع انقطاع تام لالتصاالت وتحليق
كما
َ
المروحيات للتحري عن مواقع اللواقط الالسلكية ثم قصفها براجمات الصواريخ المتمركزة عندَ قلعة
حمص ،فضالً عن وصول تعزيزات إضافية إلى الجيش من مدينة دمشق .وقد سق َ
ط بالمجمل () 60
جراء القصف ،بينهم الناشط السياسي البارز أحمد السيد ،باإلضافة إلى الصحفية األمريكية (ماري
قتيالً َّ
استهدف بنا ًء كان َيختبئ داخله عدة
كولفين) والمصور الفرنسي (ريمي أوشليك( الذين قتال في قصف
َ
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صحفيين أجانب.

[]45

وفي اليوم التالي (الخميس  23شباط) اتَّهم ناشطون الجيش السوري باستخدام صواريخ سكود أرض-
أرض روسية الصنع في قصف حي بابا عمرو فضالً عن أنواع من الغازات السامة ،وهي المرة األولى
التي يُفيد فيها ناشطون باستخدام هذا النوع من الصواريخ بقصف المدن منذ اندالع االحتجاجات .وفي
اليوم ذاته ،و َّجه بعض الصحفيين األجان ب الذين أصيبوا بهجوم البارحة (حين مقتل الصحفية األمريكية
والمصور الفرنسي) مناشدات إلى المجتمع الدولي للعمل على إقامة هدنة تسمح بإخراجهم من حي بابا
عمرو ال ُمحاصر ،وإيصالهم إلى لبنان حيث يُمكنهم تلقي العالج .كما أفادوا بأن أطباء الجيش السوري
الحر عملوا على إسعافهم بما لديهم ،لكن إمكاناتهم الطبية المحدودة ليست كافية لمستوى اإلصابات.

[]47

سماح له بدخول حي بابا عمرو
وأما الصليب األحمر الدولي فقد
استمر بالتفاوض مع جهات رسمية لل َّ
َّ
وإجالء الصحفيين الغربيين ال ُمصابين وإيصال المساعدات اإلنسانية إلى الحي ،وأفاد بأن بعض
[]49

عناصره نجحوا يوم الجمعة بالدخول إلى الحي إلجالء الصحفيين.

في يوم السبت  25شباط وقع قصف عنيف على أحياء بابا عمرو والخالدية والحميدية وباب الدريب
سقوط  24قتيالً ]50[.وأما الصليب األحمر الدولي فقد واصل مفاوضاته إلجالء
وباب تدمر ،مما تسبَّب ب ُ
الجرحى ،وان طلقت يوم السبت من حي بابا عمرو ثالث سيارات إسعاف تابعة له لنقل الجرحى إلى
[]51

خارجه.

استمرت لمدة أسبوع تقريباً ،بدأ أخيرا ً إجالء
في يوم الثالثاء  28شباط وبعد ُمفاوضات
َّ

تعرض الموكب للهجوم من طرف
الصحفيين المصابين في حي بابا عمرو .لكن خالل عملية النقل َّ
القوات النظامية ،واض طر بعض الصحفيين إلى العودة لحمص ،فيما تمكن الباقون من الوصول إلى
[]54

لبنان وترك البالد.

وفي اليوم ذاته ،أدَّى قصف أحياء بابا عمرو والخالدية والحميدية وكرم الزيتون
[]55

سقوط  65قتيالً في المدينة.
وباب السباع إلى ُ
انسحاب الجيش الحر (مطلع آذار)

قوات األمن والجيش
أخيرا ً في يوم األربعاء  29شباط وبعد قصف عنيف
َّ
استمر  26يوماً ،بدأت َّ
ي بابا عمرو من جهات "ساحة الباسل" وشارع الملعب وحي اإلنشاءات ،مما أدَّى إلى
ب ُمحاولة اقتحام ح ّ
اندالع اشتباك ات بينها وبين مقاتلي الجيش الحر ،وقامت قوات األمن باستخدام بعض األهالي كدروع
بشرية للتقدم عبر الحي خالل ذلك ،كما سقط ( ) 4قتلى أثناء العمليات ،،وأنه في الصباح وعندما كان
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يستخدم الجيش المواطنين كدروع بشرية ،ان شق الجنود الذين كلفوا بتلك المهمة في الصفوف األمامية
سرعة وإطالقه صواريخ سكود على الحي ردا ً على ذلك .وتزامن
وفروا ،مما أدى إلى انسحاب الجيش ب ُ
ذلك مع تمكن القوات النظامية من قطع طريق سري كانت تُهرب عبره األغذية واألدوية إلى الحي
المحاصر منذ مدة ،فيما تجدَّدَ القصف على أحياء بابا عمرو والخالدية والبياضة .ووس َ
ط كل هذه
األحداث ،أعلن الهالل األحمر السوري فجأة عن وقف كل عمليات اإلغاثة في حي بابا عمرو ،وسحب
كل متطوعيه منه.

[]57

ي بابا عمرو "انسحابا ً
في يوم الخميس ( )1آذار (مارس ) ،أعلنَ الجيش السوري الحر عن انسحابه من ح ّ
بقي بعض
تكتيكياً" حفاظا ً على أرواح المدنيين ،ونظرا ً إلى نفاذ األسلحة .وعلى ُّ
الرغم من ذلك فقد َ
مقاتليه في المنطقة على أمل تغطية انسحاب رفاقهم ،وحذر الجيش الحر النظام من اتخاذ أي إجراءات
انتقامية ضد المدنيين .وقد سق َ
ط  17قتيالً في اليوم ذاته خالل عمليات التفتيش والمداهمات في بساتين
[]58

بابا عمرو ،بينهم ( )12ذبحوا بالسكاكين.

الرغم من حصول الصلىب األحمر الدولي على
وعلى ُّ

موافقة رسمية منذ الخميس بدخول حي بابا عمرو لتقديم المساعدات اإلنسانية إلى األهالي ،غير أن
السلطات منعته في يوم الجمعة  2آذار من الدخول ،دون تقديم أسباب واضحة ،وقد اتُهمت بأن ذلك كان
تنظيف آثار العمليات العسكرية فيه ]59[.وقد ذُبح ( )10أشخاص جدد من أهالي بابا عمرو يوم الجمعة،
[]1

كما حذر المجلس الوطني السوري من حدوث مجازر في المنطقة بعد انسحاب الجيش الحر.

منذ ان سحاب الجيش الحر من بابا عمرو ودخول القوات األمنية إليه ،بدأت بتمشيط الحي والبحث عن
كل الرجال الذين يَزيد عمرهم عن( ) 14عاماً ،حيث تقوم بإعدامهم قسريا ً غالبا ً أو تقوم باعتقالهم
وتعذيبهم .كما حدثت حركات نُزوح كبيرة من المدينة ،حيث حاول ما َيتراوح من  1,000إلى 2,500
[]61

شخص من أهاليها الهرب منها نحو الحدود اللبنانية فرارا ً من العمليات العسكرية والقتل واالعتقال.
أحداث آذار مجزرة كرم الزيتون والعدوية والرفاعي  12آذار 2012

تعرض حي كرم الزيتون  -الواقع في شرق مدينة حمص  -لقصف
في صباح يوم اإلثنين  12آذار َّ
ي ُمسلّحون وشبيحة
ي بالهاون أدَّى إلى ُ
سقوط  16قتيالً من المدن ِيّين .وبعد هذا القصف دخل الح َّ
مدفع ٍّ
من الطائفة العلوية  -حسب قول المعارضة  ،-وفي هذه األثناء اعتق َل جنود الجيش عشوائيا ً عشرات من
[]64

ي.
أفراد أسر سنية مختلفة في الحي وجمعوهم في أحد مباني الح ّ

تعرض هؤالء المعتقلون بعد ذلك
َّ
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استمر لمدة ساعتين كاملتين ،ث َّم فصلوا
(وفق رواية ناجٍ من المجزرة د ُفن تحت جثث القتلى) لتعذيب
َّ
الرجال البنزين ث َّم أضرموا
بينهم ،فوضعوا الرجال في غرفة واألطفال والنساء في غرفة ،وسكبوا على ِ ّ
بالرصاص .وأما األطفال فذبحوا أمام أمهاتهم بالسكاكين،
النار في بعضهم وأعدموا بعضهم اآلخر رميا ً َّ
[]65

لرصاص بدورهم.
ث َّم اغتصبوا النساء بمن فيهم بعض القاصرات ،وقتلوهم رميا ً با َّ
أهالي حي كرم الزيتون أن األسر العلوية التي كانت متبقّية في الحي كانت قد نزحت منه قبل أربعة أيام

وقد قال أحد

[]64

من المجزرة ،وقد أضاف" :عرفنا األن لماذا حدث ذلك".

[]65
ي القتلى فقد بل َغ زهاء  60قتيالً ،ويَشمل ذلك
أحصيَت  30جثة في مجزرة كرم الزيتون ،وأما إجمال ُّ
[]66

ضحايا كرم الزيتون والعدوية كليهما،

وقد رفعته بعض المصادر إلى  144قتيالً بينهم  28طفالً
[]64

و 23امرأة ]67[.كما أوق َع القصف الذي سبقَ المجازر وإطالق النار على المنطقة حوالي  70جريحاً.

بعدَ أن شاعت أنباء المجزرة بدأت مئات العائالت السنية بالنزوح من ُمختلف أحياء حمص ،وخصوصا ً
تشر مناخ من الخوف بتكرار مجازر ُمشابهة ]67[.كما شملَت حركات النزوح
حي كرم الزيتون ،حيث ان َ
الجماعية حيَّي باب الدريب والنازحين ،وهربت بعض العائالت إلى العراء حيث لم تجد ملجأ للمبيت
فيه ،فيما نزحت الكثير منها باتجاه حي البياضة السني الواقع شمال شرق حمص.

[]70

مجازر أخرى في آذار
في  9آذار أعدمت قوات األمن السورية ميدانيًّا  44شخصا ً من أهالي المنطقة  -بينهم  13فردا ً من عائلة
بالقرب من بساتين بابا عمرو.
واحدة – ذ بحا ً بالسكاكين في حي جوبر،
ُ

[]73

حملة آذار
في يوم اإلثنين  19آذار (بعد يوم من تشييع  66قتيالً في قرية البويضة الشرقية م َّمن قضوا خالل حملة
[]79

بابا عمرو وتسليم  70جثة أخرى لقرية كفر عايا)

صباح األولى بشدَّة
عادَ القصف م َع ساعات ال َّ

ي أحياء البياضة والخالدية (شمال المدينة) ومج َمل منطقة
كبيرة،
َ
ي والصاروخ ُّ
واستهدف القصف المدفع ُّ
حمص القديمة صمتا ً مطبقا ً وأخلى العديد من التجار فيها
حمص القديمة (وسط المدينة) ،وقد شهدت
ُ
تتعرض للنهب والسرقة .وأما حي الخضر فشهدَ حركات نزوح جماعيَّة خوفا ً من
محالهم خوفا ً من أن
َّ
اجتياح الشبيحة ،وهجره معظم سكانه ،وعلى إثر ذلك دخلته قوات الشبيحة وبدأت عمليات تمشيط
تعرض حي كرم الشامي لالقتحام
واسعة فيها للمنازل الخالية بينما
َ
بات الحي شبه مهجور ،كما َّ
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وعمليات تمشيط.

[]82

[]83

تعرضت أحياء القصور والقرابيص
َّ

وباب السباع والمريجة والصفصافة

ي بالهاون في
وباب الدريب (الواقعة جميعا ً في وسط حمص وجلُّها من حمص القديمة) إلى قصف مدفع ٍّ
[]84

 20آذار،

وأدى القصف إلى هجرة معظم سكانها منها بعد تدمير الكثيرمن المنازل ،كما شهد حي

سقوط العديد من القتلى والجرحى باإلضافة إلى احتراق
الخالدية هو اآلخر قصفا ً عنيفا ً ُمشابها ً أدَّى إلى ُ
وتهدُّم عدة منازل .بدأ في يوم الثالثاء هذا أيضا ً بناء جدار فاصل بين حيَّي بابا عمرو واإلنشاءات
ي من البيتون المسلّح.
بارتفاع(  ) 3أمتار مبن ٍّ

[]83

[]85

تجدَّدَ القصف في  21آذار على أحياء حمص القديمة وباب السباع والصفصافة والخالدية والبياضة،

وقد أصابت القذائف جامع النوري الكبير بالخالدية وألحقت أضرارا ً به ،وأدَّت إلى بدء حركات نزوح
جماعية من منطقة حمص القديمة والخالدية هربا ً من القصف الشديد ،كما خلّف القصف  37قتيالً في
[]87[]86

ُمج َمل حمص معظمهم في الخالدية،

باإلضافة إلى  150جريحاً .وعندَ هذه المرحلة باتت أحياء

بابا عمرو وبابي السباع والدريب والحميدية وكافة حمص القديمة َمهجورة تماما ً وخالية من السكان،
هي المناطق
ولذلك فإن منطقة القصور والبياضة والخالدية  -التي كان َيتركز عليها ال ُهجوم األن  -كانت َ
[]88

الوحيدة المتبقية المأهولة في المدينة تقريباً.

[]89

أعدم  14شخصا ً ميدانيا ً في حي بابا عمرو يوم الخميس  22آذار،
َ

استمر حصار وقصف حي
كما
َّ

الرابع ،باإلضافة إلى استمرار القصف على منطقة حمص القديمة ،وتوبعت حركات
الخالدية لليوم َّ
النزوح منها ومن حي القصور شمال حمص ]90[.وقد استُخدمت في قصف حي باب السباع يوم الخميس
[]91

صواريخ حرارية أدت إلى تهدم بعض المباني.

وتتابع القصف على الخالدية وحمص القديمة -

وخصوصا ً حيَّي باب الدريب والصفاصفة  -في اليوم التالي  23آذار "جمعة قادمون يا دمشق" مع
[]92

تحليق الطيران باستمرار فوق أنحاء المنطقة،

باإلضافة إلى أن القصف قد طال في هذا اليوم حيَّي

[]93

دير بعلبة ووادي العرب.

أصابت بعض القذائف خالل أسبوع القصف هذا في  25آذار كنيسة أم الزنار في حي الحميدية ،وكانت
[]96
تعرض "جامع أبي ذر الغفاري" في حي باب تدمر لقصف
تلك المرة الثانية في الشهر األخير ،كما َّ
[]99

عنيف هو اآلخر في  29آذار.

تعرض حي القصور الواقع شمال حمص
ومن ناحية األحياء فقد َّ

ي في  27آذار ،حيث دخلته القوات الحكومية ومنحت كافة السكان  30دقيقة إلخالئه وإال
إلخالء قسر ٍّ
[]97

فإنها ستبدأ بقصفهم،

ي المدينة فكان قد هجره  -بدوره -
وأما حي دير بعلبة الواقع في شمال شرق ّ
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[]99

ثالثة أرباع سكانه بحلول نهاية آذار.

الجماعي )
الوضع اإلنساني خالل الحملة ( القتل
ّ
وصف بعض الناشطين الجيش السوري بعدَ دخوله حي بابا عمرو في مطلع شهر آذار بأنه بدأ "عملية
َ
ُ
حيث بدأ الشبيحة ب ُمساعدته بدخول المنازل منزالً منزالً وتمشيطها ،بل وتمشيط
ي،
تطهير" في الح ّ
جميع األنفاق واألقبية ]102[،ثم اعتقال جميع الرجال الذين تزيد أعمارهم عن الـ 14عاماً ،وبعد ذلك
ُضرمون النيران في المنازل و َيخرجون .وقد تحدَّث الناطق باسم مجلس حقوق اإلنسان في األمم
ي ِ
المتحدة عن "تقارير بدأت تخرج من حي بابا عمرو في حمص بعد أن سيطرت عليه القوات
الفارين من الحي عن حدوث عمليات إعدام جماعية لألهالي بعد دخول
االحكومية" .حيث تحدَّث بعض
ّ
الجيش واعتقال الرجال ...
الغذاء والدواء وظروف المعيشة
الرغم من
ي بابا عمرو  -الذين اختاروا البقاء فيه على ُّ
عانى الـ 4,000نسمة المتبقّين من أهالي ح ّ
القصف  -من ظروف إنسانية صعبة خالل أسابيع الحصار الثالث أثناء حملة بابا عمرو .فقد كان يُمنَع
كليا ً دخول أي مواد غذائية أو طبيَّة طوا َل فترة الحصار ،فضالً عن أن المياه والكهرباء واالتصاالت
ي طوال األسابيع الثالثة .وهكذا فقد تردَّت وتفاقمت األوضاع
كانت مقطوعة بالكامل عن كافة أنحاء الح ِّ
اإلنسانية كثيرا ً في الحي يوما ً بعد يوم ]105[.وقد حاو َل أهالي بعض األحياء ال ُمجاورة  -مثل باب السباع
 كس َر الحصار بإيصال بعض اإلغاثات إلى الحي ،بل وأنهم استخدموا الحمام الزاجل للتواصل معأهالي بابا عمرو بسبب انقطاع االتصاالت ،لكن الكميَّات التي أوصلوها كانت بسيطة ولم تكن كافية
[]32

للحي بأكمله.

كما زادَ من سوء هذه ّ
الظروف انخفاض درجات الحرارة كثيرا ً في المنطقة وهطول الثلوج من سوء
ُ
حيث لم َيستطع السكان الحصول على التدفئة أو الغذاء بعد أن قُطعت عنهم
األوضاع اإلنسانية فيها،
الكهرباء والوقود ،وقد قال رئيس لجنة الصلىب األحمر لإلذاعة السويسرية بعد اجتياح بابا عمرو
وان خفاض درجات الحرارة" :األوضاع في غاية الصعوبة واألحوال الجوية مأساوية ،الجو بالغ البرودة
والقتال دائر والناس ال يمكنهم الحصول على الغذاء أو الماء ،وباالضافة إلى ذلك تُوجد مشكلة كبيرة
وزع موادا ً
ي أنذاك فقد ّ
إلجالء الجرحى" .وعلى ُّ
الرغم من عدم تمكن الصلىب األحمر من دخول الح ّ
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الفارين من إلى األحياء ال ُمجاورة ،الذين لم تتوفّر لهم مثل
غذائية وطبية وحليب أطفال وبطانيات على
ّ
هذه األشياء ألسابيع.

[]104

رض حظر تجوال كامل في أغلب أجزاء مدينة حمص طوال فترة الحملة ،وكانت
باإلضافة إلى ذلك فُ َ
المواد الغذائية والطبية واالتصاالت والماء والكهرباء والخبز عن العديد من مناطقها ،وأما المحا ُّل
بات جلها مغلقا ً
وتعرض الكثير منها للتكسير والتخريب ،مما دف َع أصحاب محال أخرى إلى
التجارية فقد َ
َّ
تشر فيها القناصة.
إخالء محالهم مما فيها .وأما وسط المدينة (حمص القديمة) فقد كانت خالية تماما ً وان َ
تستمر المروحيات العسكرية بالتحليق من أن آلخر في دوريات
وخالل مجمل فترة الحملة كان
ُّ
[]81

استطالعية فوقَ معظم مناطق المدينة.
القصف والتدمير

ستمر القصف في يوم مجزرة الخالدية بتاريخ  3شباط على المنطقة لمدة ساعتين كاملتين ،ووفقَ
َّ
ناشطين فقد بلغ عدد قذائف الهاون التي سقطت عليه في ليلة المجزرة زهاء  300قذيفة ]8[،وقد أدَّى هذا
[]9[]7

القصف ال َعنيف إلى تهدم  36منزالً فوق رؤوس ساكنيها في الخالدية.

وبعد بدء الحملة على بابا

عمرو أفادت الهيئة العامة للثورة السورية في  7شباط  -اليوم الثالث للقصف  -بأن المدفعية وراجمات
ي بحوالي  500قذيفة في ذلك اليوم وحده ،وأنها استهدفت األبنية السكنية
الصواريخ قصفت الح َّ
[]18

والمساجد ومرافق مدنية أخرى.

جراء القصف
وأفادَ ناشطون بأن عدد المنازل التي احترقت َّ

المدفعي والصاروخي قد بلغ  30منزالً وقتها ]20[.وبال ُمج َمل فقد كانت تسقط القذائف بمعدَّل قذيفتين في
[]106

الدَّقيقة خالل األسبوع األول من الحملة على بابا عمرو ،والذي كان األسبوع األشدَّ منها.

في يوم الخميس  23شباط اتَّهم ناشطون الجيش السوري باستخدام صواريخ سكود أرض  -أرض
روسية الصنع في قصف حي بابا عمرو فضالً عن أنواع من الغازات السامة ،وهي المرة األولى التي
[]46

يُفيد فيها ناشطون باستخدام هذا النوع من الصواريخ بقصف المدن منذ أندالع االحتجاجات،

حيث
[]48

قالوا أنها كانت تُطلق على الطوابق السفلية من المبأني ،لتسبب أنهيار المبنى بالكامل بكافة طوابقه.

ي ،ويُعد استخدامها جريمة حرب وفقَ القوأنين
وصواريخ سكود هي عبارة عن صواريخ ضرب عشوائ ّ
نحو أهداف عسكرية بعينها ،ويُمكن بسهولة أن تسبب دمارا ً واسعا ً في
الدولية ،ألنه ال يُمكن توجيهها َ
[]107

المناطق المدنية ال ُمجاورة.
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صرحت مسؤولة الشؤون اإلنسانية في األمم المتحدة "فاليري آموس" بعدَ زيارتها حي بابا عمرو في 8
َّ
عقب قصفه لثالثة أسابيع بالمدفعية والصواريخ" :رأيت حي بابا عمرو مدمرا ً بالكامل" ،كما قالت
آذار
َ
أنها "وجدت سكانا ً قالئل في الحي المذكور" ]108[.كما أفادَ ناشطون من بابا عمرو حول األوضاع فيه
ي أو أعيرة نارية أطلقت عليه
ي إال و َيحمل آثار قصف مدفع ٍّ
بأنه لم َيبق تقريبا ً أي بناء أو عمارة في الح ّ
[]103

خالل حملة اآلسابيع الثالث.
الجماعي
النزوح
ّ

ي
ي إلى حي بابا عمرو ُ
فوقوع مجزرة كرم الزيتون بدأت حركات نزوح جماع ٍّ
بعد دخول الجيش النظام ِّ
ضخمة من مدينة حمص ،خوفا ً من حدوث مجازر جديدة أو قصف أو غيره ،باإلضافة إلى تفاقم الوضع
اإلنساني والجوع والحصار وغير ذلك .بدأ تدفق أفواج من العائالت الحمصيَّة نحو المناطق المحيطة
نحو
بأعداد هائلة بحلول مطلع وأواسط شهر آذار ،وقد اختارت الكثير من هذه العائالت النزوح َ
سجلت حاالت نزوح  583عائلة حمصية إلى دمشق منذ اجتياح بابا عمرو في بداية
العاصمة دمشق ،إذ ُ
حسب منظمة "نجدة ناو" اإلغاثية ،بينهم  160عائلة كانت تعيش في ورشات الفتقارها إلى
آذار
َ
[]110
نحو مدينة طرابلس في لبنان في أعقاب مجزرة كرم
المساكن.
كما نزحت  50عائلة حمصية أخرى َ
[]111

الزيتون ،خوفا ً من ُمواجهة مصير مماثل.

تعرض فيها المدنيون
كما ُوثّقت بعض الحاالت التي َّ

والهرب من حمص إلى إطالق نار واستهداف ُمباشر لترهيبهم ومنعهم من ترك
الذين يُحاولون النزوح
َ
ي النار عليها في  15آذار
المدينة ،ومن بين هذه الحاالت عائلة من  4أفراد فت َح حرس الحدود السور ّ
[]112

وأردى جميع أفرادها قتلى.

جراء القصف ال ُمتواصل،
وقد أدت الحملة إلى تفريغ أحياء كاملة في مدينة حمص من السكان َّ
ي (حسبما أفاد
ي بابا عمرو الذي َ
بات شبه مهجور بعد ثالثة أسابيع من القصف المدفع ّ
وباألخص ح ّ
نحو قرية آبل
ناشطون وأكدت الحقا ً اللجنة الدولية للصلىب األحمر) .كما نزحت  450عائلة حمصية َ
[]109

الواقعة على مسافة  10كيلومترات جنوب مدينة حمص.

حمص والنصيرية في وثيقة وحيد العين

()1

يشهد العالم كله منذ عام على زيادة المجازر التي ارتكبها النظام النصيري بمدن وقرى محافظة حمص
 - 1الكاتب محمد سرور زين العابدين  ،مقتبسة من موقع محمد سرور زين العابدين ..
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 :تلكلخ  ،الرستن  ،القصير  ،تلبيسة  ،الحولة  .وهذه المجازر تشتد حول حمص العاصمة حتى تبلغ حد
التدمير.
تذكرت وأنا أتابع عملية تدمير حمص وثيقة ً كان قد نشرها شيخ نصيري بتاريخ ]  1387/11/25هـ [
أي بعد هزيمة حزيران 1967م باسم  :عبد الرحمن  .خ وغلب على الظن في ذلك الحين أنه عبد
الرحمن الخير( )1من أهل مدينة " جبلة " الساحلية  ،وهو معروف عند أهلنا في الساحل السوري ...
وثيقة وحيد العين ليست أول وثيقة تكشف سعي النصيريين من أجل إقامة دولة خاصة بهم  .لقد أقامت
فرنسا لهم دولة ً في أول أيلول سنة  1920م اسمها ( دولة العلويين ) وعين لها حاكم فرنسي  .ورفض
زعماء الجبل وحدة سورية سنة  1936م  ،كما أعلنوا العصيأن المسلح سنة  1946م
ويسعى النصيريون منذ القديم إلى النزوح إلى الساحل وإلى مدينة حمص التي يعتقدون أنها مدينة سيدهم
وحيد العين  ،كما جاء في كتبهم السرية.
بسم هللا الرحمن الرحيم
وحيــد العيــن
بيان إلى أبناء الطائفة العلوية
إخواني في العقيدة أبناء الطائفة النصيرية في كل مكان :
في هذه الفترة التي تسير فيها سورية الحبيبة المناضلة المجاهدة بخطى سريعة نحو الموت والفناء ...
أبت علي كرامتي ووطنيتي وإخالصي لطائفتي وأمتي العربية أن أقف مكتوف اليدين واأللم المضض
يهصر قلبي لما آل إليه وضع البالد التي تتخبط بالفوضى واالستئثار  ،والخيأنات والسرقات  ،وبذر
بذور الطائفية الرعناء  ،وكبت الحريات بشكل تأباه العدالة والكرامة اإلنسانية حيث لم يبق قانون وال
حق وال دين  ،بل تصرفات صبيأنية رعناء يرتكبها صالح جديد وحافظ األسد باسم "حزب البعث " من
حيث الظاهر،وباسم الطائفة النصيرية العلوية المسلمة من حيث الباطن

 - 1عبد الرحمن الخير من كبارشيوخ العلويين ،ربما أسلم وترك النصيرية  ،عرفت ابنته الدكتورة سلمى في الجزائر  ،وكانت جارة لنا
 ،وهي مثقفة  ،ويتأرجح فكرها بين اإلسالم والنصيرية ...كما ذكر األستاذ عدنان سعد الدين لنا أن عبد الرحمن الخير زاره في بيته
في اإلمارات  ،وشجعه على النضال من أجل الخالص من حكم آل األسد ...
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أخي العلوي  ..أخي المسلم
عندما تفتحت مداركي على الحياة في أسرة عريقة المشيخة وزعامة الدين بدأت أقرأ كل ما تصل إليه
يدي من الكتب السرية فأخلو مع نفسي وأنا أقف مشدوها ً أمام الرموز واإلشارات اإللحادية التي ال تمت
إلى اإلسالم بأية صلة وكنت كثيرا ً ما أناقش والدي في أكثر هذه األمور فكان يزجرني ويوبخني
وأخيرا ً حظر علي لمس أي كتاب ...
وهنا تولدت في مخيلتي الشكوك فأخذت أبحث وأنقب وأدرس حتى استنرت روحيا ً وفكريا ً فبدأت
أحمل لواء المعارضة وأطالب بوجوب غربلة كافة المعتقدات النصيرية العلوية وتشذيبها مما علق بها
من أدرأن لتأتي منسجمة مع الدين اإلسالمي الحنيف .
لكن المشايخ الذين اتخذوا من هذه األراجيف وسيلة للخداع والنصب وابتزاز األموال وقفوا سدا ً منيعا ً
في وجهي و لكنهم بالرغم من قوة نفوذهم وسيطرتهم على العامة لم يتوصلوا إلى اطفاء شعلة الحق في
نفسي التي ال تأخذها في الحق لومة الئم
المؤتمرات والمنظمات النصيرية
االجتماع األول في القرداحة
في عام  1960تنادى مشايخ النصيرية سرا ً لعقد اجتماع لهم في قرية القرداحة يحضره كبار الضباط
النصيرية وعلى رأسهم كل من محمد عمرأن ومحمد نبهأن وصالح جديد وحافظ أسد  .وكان الهدف
الرئيسي من هذا االجتماع التداول واالتفاق على كيفية أنخراط الضباط النصيريين في صفوف حزب
البعث الستغالله وجعله سلما ً للوصول إلى الحكم  .وفي نهاية االجتماع اتخذت القرارات السرية التالية
:
 -1.منح محمد عمران رتبة ( البابية ) وتكليفه بالتخطيط للمنظمات العسكرية وكيفية توزيعها على
المنظمات الوطنية الستغاللها والتستر بها
 -2.الموافقة على بقاء عمران في صفوف الوحدويين ( الناصريين )من ناحية التظاهر.
 -3.التغرير بالضباط الدروز واالسماعيلية للتعاون معهم .
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 -4.منح عزة جديد رتبة ( نقيب ) في المذهب .
 -5.الموافقة على إحالل ( إبراهيم ماخوس ) محل والده في رتبته الدينية
 -6.تكليف المشايخ دعوة أبناء الطائفة للتضامن والتعاون وتشجيعهم لألنخراط في الجيش.
هذه هي قرارت المؤتمر النصيري األول الذي مهد للمؤتمر الثأني الذي عقد في حمص بعد  18تموز
 1963م لدراسة النتائج المتأتية عن الدور الذي لعبه محمد نبهأن في حوادث  18تموز وأدّى إلى
تسريح أكثر من  400ضابط من أنصار عبد الناصر
االجتماع الثاني في حمص:
ومن البديهي أن يضم االجتماع االثأني عددا ً أكبر من المشاريع باإلضافة إلى كل من الضباط اآلتية
أسماؤهم  :عزت جديد  ،ومحمد عمرأن  ،وحافظ أسد  ،وإبراهيم ماخوص:
وفي نهاية االجتماع اتخذت القرارات التالية
 - .1ترفيع نبهان إلى رتبة ( نجيب ) تقديرا ً لدوره الفعّال في  18تموز
 - 2.منح محمد عمران الوشاح البابي األقدس وتكليفه بمتابعة نشاطه في حقل الناصريين.
 -3.إعادة النظر بالتخطيط الموضوع بشأن أنضمام المزيد من أبناء الطائفة المثقفين إلى حزب
البعث والدخول باسم الحزب في الكليات العسكرية ومؤسسات الجيش
 - 4.التخطيط البعيد لتأسيس الدولة النصيرية وجعل عاصمتها حمص.
 - 5.تكليف صالح جديد بقيادة وتوجيه العناصر النصيرية ومنحه أرفع رتبة عسكرية ( مقدم )
 - 6.مواصلة نزوح النصيرية من كافة قرى الريف إلى المدن وخاصة حمص والالذقية
وطرطوس .
 -7.منح حافظ أسد رتبة ( نجيب ) وهي تلي رتبة ( جديد) .
 -8.منح عزت جديد وعلي حماد رتبة ( المختص).
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 -9.السعي الستئصال العناصر الدرزية واإلسماعيلية الموجودين في صفوف الجيش والعمل على
احالل العناصر النصيرية محلهم .
 -10.تسليم القيادة المدنية السياسية إلى إبراهيم ماخوس وإعداده ليكون رئيسا ً للوزارة النصيرية
المنشودة  .وافق الجميع على هذه القرارات التي قدّمها الشيخ علي ضحية بإيعاز من الباب محمد عمرأن
 ،ولكنني استهجنت استغالل الدين والطائفة من أجل أمور دنيوية بحتة وحذرت المؤتمرين من مغبة هذا
العمل الالوطني  ،وذكرت لهم بأن العرب والمسلمين سيتألبون عليهم في كل مكان  ،ونوهت لهم بأنهم
مهما أوتوا من قوة لن يستطيعوا الصمود في وجه الشعوب عندما يعلنون صراحة ً قيام الدولة النصيرية
المنشودة.
وفي اليوم التالي لوصول الوفد إلى دمشق استدعان ي جديد وأسد إلى دمشق حيث تقابلنا في بيت العميد
علي حماد وجرى نقاش حادّ كشفت فيه كل شيء.
وبالفعل اقتنع العميد ح ّماد بوجهات نظري وقال  :إن مجرد التفكير األن بإعالن الدولة ( النصيرية )
سيقلب الدنيا على الطائفة  ،لذلك أرى حرصا ً على كيان الطائفة أن يستمر الوضع كما هو ظاهرا ً
الحكم بعثي عربي وباطنا ً نصيري علوي  ،مع ضرورة االهتمام بالمراكز الحيوية في الجيش وكافة
مرافق الدولة وعدم إسنادها إال لمن يكون منا.
أخي العربي المسلم في كل مكان
ان الصراع الذي يدور اليوم من خلف الستار في سورية لتأسيس دولة نصيرية فيها يهمك ويهم
كل عربي مسلم  ،وحتى يهم البسطاء الكادحين من أبناء الطائفة النصيرية الذين ال يزالون كما
كان وا في فقرهم وعوزهم وجهالتهم  ،تتاجر بهم هذه الطبقة المستغلة من الضباط المتآمرين
والمشايخ الرجعيين النفعيين
وبصراحة أقول لقد استطاعت هذه الطغمة أن تصور للسذج من أبناء الطائفة النصيرية بأن
أوضاعهم ستتحسن عندما يتحقق الحلم المنشود  ...بدون أن يدور بخلدهم بأن النتائج ستكون
خطيرة ً  ...وخطيرة ً جدا ً!!..
عندما يلتقي األعوران
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هذه النبوءة الخطيرة جدا ً التي أرويها ليست أسطورة خرافية يا أخي في العروبة واإلسالم بل
أنها نص رمزي وإشارة باطنية موجودة في كتاب األسوس من كتبنا التأويلية وإليك النص
الحرفي
 )) ..عندما يبلغ المريخ إلى مرتبة األوتاد األربعة ويكون بهرام في المطالع يظهر من الجنوب وحيد
العين الذي يكون مجتمعا ً فيه حدث الميم وقدم الدال عندما يصبح بهرام في الوتد بمقدار عشر درجات
يكون وارد الوقت وحيد العين قد ظهرت أعالمه الخضراء من الشرق راكبا ً الميمون وبيمينه ذو الفقار
المسنون فيطهر البالد ويقضي على الفساد  ،وينصب الخيام على العاصي وينهى الناس عن المعاصي
ويطعم الجائع وعندما يصل بهرام إلى المغارب في تلك السنة يكون صاحب حدث الميم وقدم الدال قد
وصلت راياته إلى دمشق واتجهت جيوشه إلى الشمال لتلتقي مع جيوش وارد الوقت وحيد العين فتتألأل
األنوار القدسية وتظهر األظلة واألشباح واأليتام من خلف القباب لتؤدي الطاعة إلى وارد الوقت سيدنا
وحيد العين ويدوم العز في رؤوس العوالي وترفرف األعالم فوق الجبال  ،مدة سبعين عاما ً بالتقريب
تكون كلمة وارد الوقت واحد العين هي السائدة يخدمه وحيد العين صاحب الحدث الميم وقدم الدال وهللا
أعلم
هذا النص الخطير موجود في كتاب األسوس صفحة ( )213والمشايخ األن يطبقون هذه اإلشارات
ويفكون رموزها بشكل يخدم الصهيونية خدمة عظيمة للغاية  ،وال شك أن األيادي الصهيونية وراء هذه
الحكاية من أساسها والمشايخ يطبقون هذه النبوءة في الوقت الحاضر كما يلي
أن السيد أو شعيب الذي كان وحيد العين أي أعور سيحتجب عن طريق التناسخ ويظهر من الجنوب
فيحتل دمشق ويتجه نحو الشمال ليؤدي الطاعة إلى وارد الوقت وحيد العين  ،أعور  ،وعندما يلتقي
األعوران سيدوم حكمهما مدة (  )70عاما – وأبو شعيب يفسرونه مشايخنا اليوم هو موشي دايان –
حدث الميم وقدم الدال  ،ولهذا السبب تنازل المقدم جديد والنجيب أسد عن جنوب سورية لوحيد العين
صاحب حدث الميم وقدم الدال تسهيال ً اللتقاء األعورين على نهر العاصي حيث سيدوم ملكهما ()70
سنة  ،ألن النصوص المتعلقة بقيام دولة العلويين مرهون بقيام سيطرة وحيد العين على دمشق وحتى
نهر العاصي  ...وبعد هذه السيطرة يكون الوقت إلقامة الدولة العلوية وظهور أبو شعيب
أخي العربي المسلم
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هذا واقع  ،وأني أقول مرة أخرى أني أتحدى المنظمة العلوية  ،وما أتيت بهذا البيان إال ألظهر للعالم
العربي واإلسالمي أن دمشق ستسلم إلى إسرائيل إن بقي صالح جديد وزبانيته  ،وما عليك إال أن
تتضامن مع رفيقك في جهاد مقدس الستئصال شأفة هذه العصابة الخائنة التي تسعى لتحقيق هذه النبوءة
 .وقد سبق تسليم دمشق تسليم جنوبها دون حرب فعلية بل بكالم صدر عن مذيع مريض ال يعرف شيئا ً
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
الشيخ عبد الرحمن  .خ

جبلة في  25ذو القعدة  1387هجرية.

()1

مجزرة الحولة ()2012

مجزرة وقعت يوم الجمعة بتاريخ  4رجب  1433هـ الموافق  25أيار  2012في قرية الحولة ،راح
ضحيتها عشرات األشخاص منهم أطفال ونسوة وشيوخ من أهالي بلدة الحولة الواقعة غرب شمال
حمص ،وتتكون من بضع قرى سنية تحيط بها قرى علوية،أهمها تلدو قرية الشيخ محمد علي مشعل
يحفظه هللا ]5[،تواترت الروايات والشهادات عن أن دوافع المجزرة طائفية وأنها تمت بمشاركة الشبيحة
وعناصر أمنية وبعض سكان القرى العلوية المحيطة بالقرية ]9[ .وقد اقتحم المنفذون البلدة َ السنية تحت
غطاء ناري من قذائف دبابات الجيش السوري حسبما أكد الجنرال روبرت مود رئيس بعثة المراقبين
[]10
صا في الحولة من بينهم أكثر من ً 30
طفال واستخدام
الدولية أكد الجنرال مود مقتل  92شخ ً

الدبابات ،إال أنه لم يوضح أن كان لها دور في المجزرة[ ،]11بلغ عدد القتلى أكثر من  110أشخاص،
نصفهم من األطفال ]13[ .ألقى كوفي عنأن وبأن كي مون اللوم على الحكومة السورية بقيادة بشار األسد،
[]14

واتهموه بتنفيذ «إجراءات وحشية» ُمخالفة للقانون الدولي.
أحداث المجزرة

في يوم  25مايو  ،2012أظهر نشطاء سوريون شريط فيديو على شبكة األنترنت تظهر فيه جثث
أطفال ملطخة بالدماء و ُملقاة في الشوارع ]18[،بعضها كان نتيجة لطلق ناري والبعض اآلخر قطعت
[]20

[]19
ضا رجالً يصرخ ويقول :أنهم جميعا ً أطفال ،أنظروا إليهم يا عرب،.
حناجرهم ،ويظهر الفيديو أي ً

 - 1ويكيبيديا  ،الموسوعة

الحرة .
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[]21

ويظهر فيديو آخر على ما يبدو مقبرة جماعية للضحايا.

وقال سكان محليون من بلدة الحولة لهيئة اإلذاعة البريطانية بي بي سي أن عناصر من جيش النظام
السوري ارتكبوا المجازر ]20[.وكشف عضو الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبدهللا أنه اتصل
بالمراقبين الدوليين مساء الجمعة لتدارك الوضع فورا فوجدهم نائمين .وتوسل إليهم باكيا ً أن يهبوا حاالً
إلى الحولة أو أن يتوسطوا لدى النظام إليقاف القصف لنصف ساعة فقط ،بيد أنهم لم يستجيبوا وقالوا له
[]26

أن نظام بشار األسد يمنعهم من التحرك ليالً.
نتائج المجــزرة

زار مراقبو األمم المتحدة موقع الحادث في اليوم التالي للمجزرة ،وشاهدوا جثث القتلى في
[]20

المشرحة ]27[،وأكدوا على أن ما ال يقل عن  90مدنيًا قتلوا من ضمنهم  32طفالً على األقل،

ووصف روبرت مود رئيس بعثة األمم المتحدة في سوريا عمليات القتل بأنها «عشوائية وال تغتفر»
وقال أن مراقبي األمم المتحدة يمكنهم أن يؤكدوا استخدام األسلحة الخفيفة والرشاشات والمدافع
والدبابات ]20[.في اليوم الذي حدثت فيه المجزرة أدان أمين عام األمم المتحدة بان كي مون الحكومة
السورية وقال« :هذا المستوى من االنتهاكات والعنف غير مقبول» ،وأدان استخدام األسلحة الثقيلة ضد
[]12

المدنيين،

ينص على أن المراقبين
في  28مايو  ،2012وفقًا لتقرير أصدرته منظمة مراقبة حقوق اإلنسان الذي
ُ
أجروا ُمقابالت مع الناجين من المجزرة ونشطاء من المنطقة ،واعترف الجميع أن تلك المجازر ارتكبها
ُمسلحون موالون للحكومة في الزي العسكري .وحسب قول شهود عيان أنهم كانوا مسلحين إما ينتمون
إلى القوات المسلحة أو الشبيحة .وقالت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان أن  62من الضحايا كانوا من
[]32

عائلة عبد الرزاق.

في  29مايو  ،2012تظاهر مئات األشخاص الثالثاء في ساحة "ينبوع األبرياء" بباريس استجابة
لدعوة أطلقها ناشطون سوريون بمؤازرة من بلدية باريس والفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية منددين
بالمجزرة التي اقترفها النظام السوري ببلدة الحولة بريف حمص ،وطالبوا بوقف إمداد نظام الرئيس
بشار األسد باألسلحة ،ورحب المتظاهرون بقرار فرنسا طرد السفيرة السورية بباريس وحمل
[]35

صورا لضحايا القمع في البالد.
المتظاهرون أعالم االستقالل السورية رافعين
ً
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وفي موقع الجزيرة نت جاء مايلي(: )1
كشف ناجون من مذبحة الحولة في سوريا النقاب عن تفاصيل قتل العشرات في  25مايو/أيار ،نصفهم
تقريبا من األطفال ،في مشهد أثار غضبًا عالميًا متزايدًا.
وقال ناجون من المذبحة التي راح ضحيتها  108أشخاص أن مسلحين وصلوا قبل غروب الشمس بقليل
بعضهم يرتدي زيًا عسكريًا والبعض اآلخر بمالبس مدنية قبل أن يقتادوا عائالت بأكملها إلى غرف
ويقتلوهم بدم بارد.
وقالت امرأة مصابة بجروح فيما يبدو في لقطات فيديو نشرها ناشطون أن مسلحين يرتدون زيًا عسكريًا
دخلوا منزلها واقتادوا أفراد أسرتها مثل الغنم وبدؤوا إطالق النار عليهم .وقالت المرأة -التي كانت ترقد
بجوار مصابة أخرى بالقرب من رضيع فيه إصابات في الصدر -أن والدها وشقيقها الوحيد لقيا حتفيهما
ضا سبع من أخواتها.
وقتل أي ً
قال ناشطون وناجون أن جنودًا ومليشيا "الشبيحة" الموالية للرئيس بشار األسد  -والمشكلة من األقلية
العلوية التي ينتمي إليها -هم الذين نفذوا الهجوم على سكان القرية السنية .كما قالت امرأة لم يكشف عن
هويتها في لقطات فيديو أنهم من الشبيحة وجاؤوا من قرى قريبة.
الموقف الدولي
ويمكن أن يشكل الحادث نقطة تحول في جهود توحيد الرأي العام الدولي ضد األسد بسبب وجود مراقبي
األمم المتحدة على األرض الذين وصفوا ما حدث بأنه مذبحة لضحايا معظمهم من النساء واألطفال.
وفي هذا الصدد ،قال المتحدث باسم مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ،روبرت كولفيل أن 49
صا في القصف .وقال كولفيل "من
طفال و 34امرأة كانوا بين القتلى في حين قتل أقل من عشرين شخ ً
كبيرا منه كان إعدام مدنيين نساء
الواضح بشدة أن هذا كان حدثا ً بغي ً
ضا تما ًما وقع في الحولة وأن جز ًءا ً
وأطفال بدون محاكمة".

وقال الحالوي أنه غامر بالتجول في شوارع تلدو في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء "ورأيت
1

http://www.aljazeera.net/news/pages/099f12c2-6bc3-45a7-bba7-dd5d217c6c17 -
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كثيرا من الناس مقتولين في منازلهم على طريق السد المؤدي إلى القرى العلوية" .وأضاف "أطلقت
نيران البنادق اآللية على الذين حاولوا الهرب وعثر اليوم في الحقول على جثث تسعة رجال وست نساء
حاولوا الهرب ،هناك مزيد من جثث الضحايا قرب حواجز طرق ال يمكننا الوصول إليها".
صا من عائلة سنية كبيرة واحدة اسمها عائلة عبد الرزاق قتلوا في منازلهم .وقال
وذكر أن  63شخ ً
الحالوي في إشارة إلى عائلة سنية أخرى "عاد الشبيحة مرة ثانية في الساعة الثانية والنصف صبا ًحا
صا من عائلة السيد في منازلهم ونجا الرضيع علي عادل السيد بأعجوبة".
وقتلوا أكثر من  15شخ ً
وأظهرت مقاطع مصورة عديدة لما بعد المذبحة جثثا ً غارقة في دمائها لرجال ونساء وأطفال ....
محنة األطفال
وقد تركز تعبير الزعماء الغربيين عن الغضب بشأن المذبحة على محنة األطفال .وفي تصوير آخر
وصف طفل ما يقول أنه شاهده ويقول أن الجنود وصلوا وبدأت أمه في الصراخ بعدما أخذوا شقيقه
وأعمامه فصوبوا البنادق نحو رأسها وأطلقوا عليها الرصاص خمس مرات.
وقال الصبي أن جنديا ً عثر عليه مختبئا ً فأطلق عليه النار لكن الرصاصة لم تصبه .كما ذكر أنهم كانوا
( )11بعضهم بمالبس عسكرية وبعضهم مدنيون حليقي اللحى والرؤوس في إشارة إلى الشبيحة وقال
أنه ترك المنزل مرتعدا ً وأنه شاهد جثث أخته وأمه وإخوته في أسرتهم جميعا ً.
مجزرة اللطامنة
قال مراسل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بمدينة اللطامنة في حماة أن قوات جيش النظام طوقت قرية
اللطامنة الواقعة شمال حماة ،قرب طيبة اإلمام ،في وقت مبكر من صباح السبت ،)2012/4/9( ،ثم
بدأت حملة القصف العنيف لمدة ساعة ونصف بقذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة.
وأضافت الشبكة في تقرير تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن قوات األمن والجيش السوري اجتاحت
المدينة بالمدرعات وقتلت أي شخص يظهر أمام المدرعات التي يقودونها باستخدام الرشاشات ،وقالت
أنه لم ينج من القتل ال طفل وال شيخ كان يحاول الهرب في الشارع.
كما اقتحمت قوات المشاة التابعة للنظام عدة منازل وقتلت عائالت بأكملها بإطالق نار مباشر .وحسب
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تقرير الشبكة ذبحت هذه القوات أربعة أفراد من عائلة الخاروف وثالثة من عائلة الخضيري ،وأكثر من
خمسة أفراد من عائلة الصالح ،وقتلت طفلة ال تتجاوز عشرة أشهر برصاصة مباشرة في صدرها من
عائلة الصالح.
وقالت الشبكة أنها استطاعت إحصاء ( ) 70قتيالً في اللطامنة ،بينهم أكثر من ( )20جثة محترقة
ومشوهة بالكامل لم يعرف أصحابها ،إضافة إلى عشر جثث اختطفتها قوات األمن التي كانت تتحرك
في البلدة بسيارات الدفع الرباعي.
هذه نماذج سريعة لبعض مجازر بشار األسد التي فاقت مجازر أبيه وعمه رفعت ،وأنا شبه متأكد أن
هذه المجازر خططها ونفذها الصفويون جنود الحرس الثوري ،وحزب الالت ،وجيش المهدي
....وهدفهم ب الرعب ليعود الشعب السوري إلى حياة الذل والخنوع كما كان قبل الثورة ....
()1

غـــزو إيراني لسوريا يحميه بشارألسد

خالل حكم الرئيس الراحل حافظ األسد ،ورغم احتفاظه بتحالف استراتيجي مع إيران ،إال أنه لم يسمح
ألساليب نشر الثورة اإليرانية بالتسلل إلى سوريا ،وكان بانتظام وإصرار يلجم التواجد اإليراني ،بل إنه
عمد في مراحل مختلفة إلى إغالق المعاهد والمؤسسات وحتى المستوصفات ،الممولة إيرانياً،
وكان اإليرانيون قد حاولوا الدخول إلى المناطق التي تتواجد فيها الطائفة العلوية ،مستغلين ما يعتبرونه
تقاربا ً مذهبيا ً مع أبنائها ،إال أن الرئيس األسد األب ،اتخذ سلسلة إجراءات داخل الطائفة العلوية
وخارجها لضمان عدم التسلل اإليراني إلى الداخل السوري.
مع وفا ة حافظ األسد وتولي نجله بشار رئاسة الجمهورية ،بدأت هذه التوازنات تتزعزع والتحفظات
تتراجع .فزاد التغلغل اإليراني في سوريا ،واشتدت حمالت التشييع في صفوف الشعب السوري،
وتجنيس اإليرانيين والعراقيين (الشيعة) ذوي التوجهات اإليرانية ،بمنحهم الجنسية السورية من قبل
النظام ..وقد تجاوزت أعدادهم المليون حتى اآلن ،ويقيم معظمهم في منطقة (السيدة زينب) وما حولها

-1 1

للكاتب أحمد األيوبي نشر في مجلة الشراع

()2006/10/22
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من دمشق!..
كما عمد النظام السوري إلى إحضار ميليشيا خاصة مهمتها الدفاع عن هذا النظام ،تضم حوالي ثالثة
آالف من القوات اإليرانية ،باإلضافة إلى بعض التشكيالت من الحرس الثوري اإليراني ،المختصين
بحرب المدن ،وهي تعمل إلى جانب قوات الحرس الجمهوري بقيادة ماهر األسد.
وقد لوحظ أن النظام يقدم تسهيالت هائلة لمجموعات تعمل على إقامة حزام حول مدينة دمشق ،فيما
يبدو بوضوح أن هناك موجة متواصلة لشراء المنازل واألراضي في دمشق وأطرافها..
أما الحوزات اإليرانية فعاودت نشاطها بقوة غير مسبوقة ،ناشرة فروعها في مختلف المناطق ،وهي
تقوم بأعمال التدريس من غير حسيب وال رقيب ،ال على المناهج وال على األداء ..وقد دخلت في سباق
محموم مع المعاهد الشرعية اإلسالمية (السنية) الستقطاب الطالب الوافدين إلى سوريا ،والذين طالما
اعتادوا ارتياد هذه المعاهد منذ عقود طويلة ..حيث يقوم اإليرانيون بتقديم مغريات متواصلة لهؤالء
الطالب ،بدءا ً من الدراسة المجانية مرورا ً بالرواتب الشهرية وليس انتهاء بالزواج والدعم في مرحلة ما
بعد الدراسة حيث تعمل إدارات الحوزات على تحويل هؤالء عبر البعثات الدبلوماسية والدينية اإليرانية
في دولهم ،إلى أدوات تحريك فاعلة في بلدان ،مثل ماليزيا وأندونيسيا والهند وباكستان وأفغانستان
والبوسنة وغيرها.
وا ستحضر النظام مشايخ من اللون اإليراني لتظهيرهم على حساب الوجوه اإلسالمية التي طالما شكلت
الوجه ((التقليدي)) طيلة الفترات السابقة.
تطور هذا الوضع ليلقي هؤالء ((القادمون الجدد)) عبر وسائل اإلعالم الرسمية دروسا ً ذات
وقد
ّ
توجهات خالفية ،كما حدث قبل حوالي الشهر ،عندما أط ّل أحدهم فاتحا ً الباب أمام أكثر القضايا إثارة
للخالف السني – الشيعي (مثل الموقف من صحابة الرسول صلى هللا عليه وسلم) ،ليتبنى موقفا ً محددا ً
ومنحازاً ،أدى إلى ردات فعل إسالمية شديدة الخطورة في دمشق خصوصاً ،وفي مناطق أخرى تشهد
احتكاكات مماثلة مثل حلب وجوارها.
ومن مؤشرات التوسع اإليراني في سوريا ،وجود إذاعة ّ
تبث على الموجة القصيرة جدا ً ((أف .أم))
تتولى بث المفاهيم العقائدية والسياسية ،على غرار اإلذاعات التابعة لـ((حزب هللا)) في لبنان
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ولـ((المجلس األعلى للثورة اإليرانية في العراق )).
ومما يفاقم هذا االحتقان ،إخضاع دوائر األوقاف اإلسالمية ،وخصوصا ً في دمشق وحلب لمنظومة
فساد تكاد تأتي على هذه المؤسسات العريقة ،دون أن يستطيع العلماء التصدي لهذا الواقع المتدهور
المرتبط باإلدارة الرسمية المهيمنة.
فقد ذكر القادمون من داخل سوريا أن كل من يعارض موجة التشييع المذهبي – السياسي التي تقوم بها
المؤسسات اإليرانية ،والمتواصلة على قدم وساق اليوم في سوريا عامة ،وفي محافظة الرقة خاصة..
وكل من ينتقد أو يعارض أو يعبّر عن عدم سروره ورضاه لتشيع بعض المواطنين السوريين الفقراء
من القبائل العربية في الرقة ،يكون مصيره االعتقال من قبل وحدات األمن السورية ،ويتهم بأكبر تهمة
توجه في سوريا اليوم وهي أنه ((وهابي)) أو تكفيري.
وفي موقع سوريا الحرة ليوم األحد  2006/9/10أعلن عمار قربي أن السلطات السورية اعتقلت في
 2006/8/23خمسة عشر مواطنا ً في الرقة على خلفية دينية محظورة ،بعضهم من الطالب والموظفين
وذوي األعمال الحرة .وفي الرقة أنشأ اإليرانيون ما يشبه كلية الشريعة يدرس فيها الطالب األسس
والمبادىء ،ثم يرسل النابغون منهم إلى مدينة قُم ليتخرجوا منها دعاة للسياسة اإليرانية.
يشار هنا إلى أنه منذ عقدين يعمل حزب ((جمعية المرتضى)) على نشر التشيع بين القبائل العربية
البدوية مستغالً انتشار الجهل عند الكثيرين ،وعدم اهتمامهم بتعلم دينهم ،مما جعلهم فريسة سهلة لهذا
االختراق .واالتهام باالنتماء إلى جماعة دينية محظورة أو تكفيرية أو وهابية ،بات موضة جديدة تختلقها
وحدات األمن السورية وتلصقها بكل من يعبّر عن عدم ارتياحه في انتشارالتشيع ...
وتركز الوحدات األمنية على المواطن السوري العائد من العمرة في الديار المقدسة ،وتصادر ما يحمل
من كتب دينية أحضرها معه من مكة والمدينة ،وكثير من المواطنين يحضرها للذكرى أو التبرك بها
حسب فهمه ،وال عالقة لهذه الكتب أو لمن يحملها بمقاومة تيار التشيع في سوريا.
أكثر من خمسمائة حسينية تبنى في سوريا ،وقيل في دمشق فقط ،وصار تحول المسلمين السنة في
محافظات الرقة وحلب على قدم وساق ،ومنح النظام السوري الجنسية السورية لعشرات األلوف من
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اإليرانيين ،في حين يحجبها عن المواطنين األكراد السوريين منذ أربعين عاماً.
ويتضامن النظام السوري مع إيران ضد عرب األهواز (مع أنهم شيعة) ولكن اإليرانيين
يضطهدونهم

()1

 ،وقد نشرت الصحف خالل الشهر الماضي أن النظام السوري سلم حكومة طهران

عددا ً من األهوازيين المعارضين للنظام اإليراني.

()2

بشار يبيع سوريا إليران

يتفق الباحثون السوريون والعرب على أن حافظ األسد باع الجوالن للصهاينة  ،كي يثبتوا حكمه لسوريا
 ،أما ولده بشار فقد باع سوريا كلها للفرس  ،كي يحفظوا له كرسيه في دمشق  ،كموظف إيراني يحكم
سوريا ...واتضح ذلك من خالل الثورة السورية  ،وأعلنت إيران ذلك ولم تخف من العرب ...
قبل اإلعالن المفاجئ عن توقيع معاهدة دفاع مشترك بين طهران ودمشق في منتصف يونيو “حزيران”
الماضي ()2010إثر زيارة وفد عسكري سوري رفيع وكبير يتقدمه وزير الدفاع حسن توركماني إلى
إيران كان ت التقارير الدبلوماسية واألمنية العربية والغربية الصادرة في العاصمة السورية تكاد تنحصر
في رصد وتحليل ما يدور من زيارات ونشاطات ومعاهدات مكثفة على خط دمشق ـ طهران في شكل ال
سابق له منذ قيام التحالف االستراتيجي بين البلدين في الثمانينيات عندما اختار الرئيس حافظ األسد
االنحياز إلى إيران في حربها مع العراق عدوه اللدود صدام حسين...
وعلى الرغم من تركيز معدي التقارير على تفاصيل المعاهدة األخيرة ودورها في تفعيل وتوثيق التعاون
االستراتيجي والعسكري في محور طهران ـ دمشق والجبهة المشتركة التي قرر الحليف إقامتها
لمواجهة مخططات العزل والحصار األميركية والدولية ،إال أن األيام األخيرة تميزت بصدور تقارير
تعالج خفايا وأبعاد التحالف السوري ـ اإليراني الجديد من زوايا مختلفة وتحديدا ً من زاوية ما بات يعتبر
هيمنة إيرانية شبه كاملة على سورية وتحول الدعم اإليراني المتعدد األوجه لدمشق إلى نوع من
 - 1هذا دليل على أن الصفوية ليست حركة شيعية  ،ألنها تحارب الشيعة العرب  ،إذن هي حركة سياسية ساسانية  ،أي من بعض الفرس
المتعصبين والعاميلن على إعادة اإلمبراطورية الساسانية التي كانت تستعمر أجزاء من العالم العربي قبل ظهور اإلسالم  ،ثم جاء
المسلمون فحرروا تلك البالد من الساسانيين  ،في عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  ،ودخل المسلمون إيوان كسرى بعد معركة
القادسية ....
 - 2مجلة الوطن العربي ـ 2006/6/12
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الوصاية والنفوذ اللذين يجعالن نظام الرئيس بشار األسد رهينة في يد نظام الماللي وسورية دولة تابعة
إليران!
ويصل أحد التقارير الغربية في قراءته المبالغة لحجم االختراق اإليراني األخطبوطي لسورية إلى حد
عقد مقارنة بينه وبين مرحلة الهيمنة السورية على لبنان ،ويشير إلى أن الوضع الصعب الذي تعيشه
سورية منذ خروجها من لبنان ،لم يقد فقط إلى نجاح إيران في ملء الفراا السوري في لبنان ،بل نجحت
في ملء “الفراا” الذي واجهه النظام السوري بفعل الضغوط والتهديدات الدولية واالنقسامات الداخلية.
ويزعم التقرير أن سورية تجد نفسها اليوم محشورة بين مطرقة الضغوط الدولية وسندان اإلنقاذ
اإليراني بعدما سلمت كل أوراقها إليران لهذه الغاية.
وفي إطار تشبيهه بين الدور السوري في لبنان “قبل االنسحاب” والدور اإليراني في سورية حاليا ً
وصف التقرير العالقات الوثيقة بين البلدين بأنها أشبه بمعاهدة األخوة والتعاون والتنسيق التي أرغم
لبنان على توقيعها مع سورية تكريسا ً لحالة الهيمنة والوصاية وذلك عبر “اللجنة العليا المشتركة”
وأشار إلى مسلسل الزيارات التي ال تنقطع بين البلدين منذ أشهر وال تشمل فقط كبار المسؤولين
السياسيين بل الوزراء والخبراء ورجال الدين وكان آخرهم “حتى كتابة هذه السطور” السيد حسن
الخميني حفيد اإلمام الراحل الخميني ـ من ابنه أحمد ـ والذي يتولى إدارة مركز تراث اإلمام.
ويبدو أن زيارة السيد حسن الخميني إلى سورية مناسبة إلثارة جوانب أخرى من ملفات التعاون
والتنسيق بين البلدين ومدى االختراق اإليراني لسورية .وهو ملف يزعم معدو التقرير أنه مرشح
للتحول إلى صاعق إضافي النفجار الوضع الداخلي السوري على خلفية ارتفاع حالة التذمر الشعبي من
التغلغل اإليراني في سورية .ويبدو أن هذه الحالة ال تعود فقط إلى مجريات التعاون االستراتيجي
والعسكري والسياسي بين بلدي هذا المحور بقدر ما تشكل إفرازا للتواجد اإليراني المفاجئ والمكثف في
كل مجاالت الحياة السورية ،وما عرف حتى األن من اتفاقيات التعاون بين البلدين هو إلى جانب معاهدة
الدفاع وما قيل عن شمولها قوات من الحرس الثوري وخبراء عسكريين إيرانيين في سورية ،اتفاقيات
التعاون االقتصادي والمالي والصناعي والسياحي والثقافي وهي اتفاقيات تلحظ مساهمات مالية إيرانية
ضخمة في االقتصاد السوري تشمل بناء مصانع سيارات وأسمنت وخط أنابيب ومشاريع اقتصادية
وسياحية أخرى وافتتاح فروع لمصرف صادرات إيران في سورية.
لكن يبدو أن الجانب األكثر حساسية يتعلق بالتسهيالت السورية وفتح البالد أمام سائر النشاطات
اإليرانية ووصولها إلى اتهامات للنظام بتسهيل حركة التشيع في سورية!
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وفي هذا اإلطار يتحدث التقرير عن دخول عشرات ألوف اإليرانيين إلى سورية في شكل دوري “أكثر
من مليون سائح سنويا ً” حيث يتوزع هؤالء على المراكز السياحية الدينية الشيعية مثل السيدة زينب
والسيدة سكينة وسائر األضرحة التي تعتبر عتبات مقدسة شيعية يؤمها آالف اإليرانيين ،وإضافة إلى
هؤالء السياح انتعشت حركة االستثمار اإليرانية في سورية لكنها في المقابل قادت إلى إثارة حفيظة
فئات من الشعب السوري راحت تتذمر من الهجوم اإليراني على بالدهم .وتصل هذه الفئات التي ال
تعرف بعدائها للنظام إلى حد اتهام أركانه بأنهم “باعوا البلد إليران”!
ويبدو أن خلفية هذه الحالة هي المعلومات المتداولة والمبالغ فيها أحيانا ً عن تعرض المجتمع السوري
إلى عملية “تشييع” مقصودة ومنظمة خصصت لها ميزانية ضخمة بمئات ماليين الدوالرات.
وتشير هذه المعلومات إلى أن األشهر األخيرة شهدت نشاطات إيرانية مثيرة للشبهات وانتشارا ً كثيفا ً
للمظاهر الشيعية شمل كل المحافظات في بلد يعتبر ذا أغلبية سنية ساحقة وال يمثل الشيعة فيه “إذا
استثنينا العلويين” سوى واحد في المائة وحوالي  150ألف نسمة.
وتضيف المعلومات أن عدد الحوزات الشيعية قد زاد في سورية في شكل كبير بدعم إيراني واضح.
وأن دعاة شيعة يطوفون المدن والقرى السورية ،وسط تغاضي الجهات الرسمية؛ لنشر المذهب الشيعي
وفتح حسينيات ومراكز دينية وثقافية ومراكز تدريس ومكتبات في غالبية المناطق ووصلت إلى حلب
وضواحيها وحمص وحماة والحسكة والقامشلي والرقة والالذقية ودير الزور وغيرها ،ولم تعد هذه
النشاطات محصورة في ضاحية السيدة زينب كما في السابق .وفي موازاة إقامة المناسبات الدينية
والموالد والمآتم والمؤتمرات الثقافية التي يحضرها مسؤولون رسميون ،لوحظ أن إيران تلعب دورا ً في
تمويل بناء مستشفيات ومستوصفات خيرية ومساجد وحسينيات انضمت إلى مسجدي صفية ودرعا في
دمشق ومسجد النقطة في حلب ومشفى الخميني في دمشق والمشفى الخيري في حلب.
ويتردد في سورية أن أنشط الجمعيات الخيرية حاليا ً وأكثرها فعالية في دعم ومساعدة المحتاجين هي
جمعيات ذات تمويل إيراني تتولى توفير مساعدات مالية شهرية للمسنين وتوزيع األرز والسكر
والطحين.
وفي اآلونة األخيرة بدأ اإليرانيون بإعداد برامج تعاون ثقافي تشمل زيارات منظمة إلى سورية وتوزيع
دعوات على فعاليات من مختلف القطاعات السورية وإلى أساتذة الجامعات وتخصيص منح دراسية في
الجامعات اإليرانية .وقد أدى هذا التعاون الجامعي مؤخرا ً إلى إدخال تعلم اللغة الفارسية إلى عدد من
الجامعات السورية.
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()1

تجنـــيس اإليرانيين

إن األن شطة المختلفة للتشيع جارية على قدم وساق في سوريا في مختلف المحافظات واألرياف وفي
منطقة الجزيرة السورية وذلك منذ عهد األسد األب  ،وازدادت وتيرة تلك األنشطة في عهد األسد االبن
لتشييع دمشق  ،بصورة متسارعة  ،تفوق التوقعات.
فحتى عام  1995لم يكن يوجد في سوريا سوى حوزتين للشيعة  ،وقد ارتفع هذا العدد بعد خمس
سنوات إلى خمس حوزات  ،ولكن خالل الفترة من 2006 – 2001حدثت التطورات الخطيرة التالية:
أوالً  :تم إنشاء اثنتي عشرة حوزة شيعية  ،في سوريا هي:
 -1الحوزة الحيدرية  -2 .حوزة اإلمام جواد التبريزي  -3 .حوزة اإلمام الصادق.
 -4حوزة الرسول األعظم -5 .حوزة اإلمام المجتبى -6 .حوزة اإلمام الحسين.
 -7حوزة اإلمام زين العابدين -8 .حوزة قمر بني هاشم -9 .حوزة إمام الزمان التعليمية.
 -10حوزة الشهيدين الصديقين -11 .حوزة اإلمام المهدي العلمية للدراسات اإلسالمية.
 -12حوزة فقه األئمة األطهار ،التي أنشئت عام .2006
وهي تقوم بأعمال التدريس من غير حسيب وال رقيب  ،ال على المناهج والعلى األداء  ..كما أنشئت
خالل هذه الفترة ذاتها  ،ثالث كليات للتعليم الشيعي  ،في ضاحية "السيدة زينب" بدمشق.
وفي عام  2003حصلت أول جامعة إسالمية شيعية متخصصة بالعلوم الدينية على ترخيص أمني
للعمل داخل سورية  ،وتبع ذلك تأسيس «مديرية الحوزات العلمية» بدمشق التي باشرت عملها في عام
 ، 2005خارج نطاق اإلدارة المختصة لمراقبة التعليم الديني في سوريا  ،وهي إدارة التعليم الديني في
 -1للكاتب أحمد الظرافي  ،موقع موسوعة الرشيد
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وزارة األوقاف السورية  ،وذلك بعد حصولها على موافقة جهاز األمن السياسي التابع لوزارة الداخلية
السورية.
ثأنيا ً  :صارت األنشطة اإليرانية التبشيرية وبناء الحسينيات الضخمة على القبور  ،والحوزات
والمعاهد العلمية التابعة لها وعمليات شراء الفقراء تتم  (( :علنا ً في منطقة ( الست زينب ) في ضاحية
دمشق والمركز الثقافي اإليراني في مدينة ( الرقة ) السورية وفي ( مبنى المشهد ) الحمداني غربي
مدينة حلب منطقة ( األن صاري ) أو ما يسمى ( جبل الجوشن ) وبقية المدن واألرياف السورية  ،نشاط
يبدأ باحتفاالت (المولد) ويمر بتوزي ع جوالق السكر واألرز واللحم وبتخصيص رواتب شهرية وزيجات
موجهة ورحالت ترويجية إلى إيران  ،وتوفير دراسات عالية للطالب في الحوزات السورية واإليرانية
على حد سواء  ،ومتى كان في سورية ( حوزات ) ياعرب )) .
ثالثا ً  :تم تجنيس اإليرانيين والعراقيين ( الشيعة ) ذوي التوجهات اإليرانية  ،بالجنسية السورية ،
والذين تذكر التقارير أن أعدادهم قد تجاوزت المليون حتى األن  ،ويقيم معظمهم في منطقة ( السيدة
زينب ) وما حولها من دمشق (.!)1
رابعا ً :يعمل المتنفذون في األجهزة األمنية من إخوان الرئيس بشار األسد وأقاربه من أفراد الطائفة
على دعم وتشجيع وحماية التشيع في المجتمع السوري  ،ويمارسون سياسة البطش والتهديد والوعيد
على كل من تسول له نفسه االعتراض أوالممانعة على أي شيء من هذا القبيل.
وفي غضون ذلك ازدادت وطأة النظام في قمع أهل السنة  ،وفي إفراا المدارس السنية من محتواها
 ،وفي إ بعاد علماء أهل السنة عن مجال الدعوة وتكميم أفواههم وممارسة سياسة اإلرهاب عليهم ،
لدرجة وصل األمر فيها إلى تجريم وتخوين كل من ينتمي إلى التيار السلفي أو إلى اإلخوان المسلمين ،
وهذا جار على قدم وساق منذ مجزرة النظام لمسلمي مدينة حماة عام ( ، )1982وتم إفراا سوريا من
رموزها ومن شبابها المفكر بذرائع عدة من أهمها تهمة االنتماء لإلخوان المسليمن ( السنة ) .
وبتلك الطريقة أفرغت المدن من أصحاب الرأي والوجهاء وأعاد النظام تركيب المجتمع بما يتناسب
مع ثقافته الضحلة فأخذ يقرب المنافقين واالنتهازيين ،وأصبحت معايير الوالء تقاس بمقدار كذب
الشخص ونفاقه للقائد والنظام  ،وأصبحت تهمة السلفية أو تهمة الظالمية  ،أو تهمة التنظيم السياسي
www.alrashead.net/index.php?partd=3&derid...- 1
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أوتهمة االنتماء إلى اإلخوان المسلمين  ،تهمة جاهزة لسجن وتغييب كل من تسول له نفسه القيام بواجب
الدعوة إلى اإلسالم الصحيح  ،أو مكافحة االنحرافات في العقيدة  ،مع حملة منظمة لتشويه الدعوة
السلفية والترويج لكونها من صنع االستخبارات األجنبية.
علما بأن أكبر تهمة توجه في سوريا اليوم هي تهمة ( وهابي ) أو تكفيري  ،ووصل األمر بالنظام
السوري وأجهزته األمنية القمعية  ،إلى حد حظر بيع الكتب ذات التوجه اإلسالمي السني مثل كتب شيخ
اإلسالم تقي الدين ابن تيمية  ،وكتب اإلمام النووي  ،وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب سيد
قطب وكتب اإلمام حسن البنا  ،فضالً عن كتب عدد من الدعاة المعاصرين  ،إضافة إلى حظر كل خطبة
أو محاضرة لنشر التوعية في صفوف الناشئة من أهل السنة لإلمعان في تجهيلهم بمبادئ وأحكام دينهم .
ونتيجة لذلك فقد اتسعت ظاهرة التشيع في عهد األسد االبن عما كان عليه الحال في عهد األسد األب
 ،وانفتحت األبواب على مصراعيها للتبشير بالمذهب الشيعي  ،وعن طريق التملق للنظام أتيح لمنظمات
الرافضة ومؤسساتهم وهيئاتهم المدعومة إيرانيا ً في عهد الرئيس بشار األسد  ،العمل ليل نهار  ،وإقامة
المهرجان ات بمناسبة وبدون مناسبة  ،وتوزيع الكتب واألشرطة و ( السيديات ) اإليرانية في البؤر
والجيوب الشيعية وعلى أبواب بعض المساجد مجانا ً أو بأثمان زهيدة.
وحصل الشيعة على العديد من االمتيازات  ،وفوق هذا كله سمح لهم بعقد الندوات الدورية للدعاة
الشيعة في الجامعات وفي المراكز الثقافية بالمحافظات يساق إليها الطالب والموظفون لتغسل أدمغتهم
دون أن يتمكن أحد من تقديم أية مالحظة  ،ألن عاقبة ذلك ستكون وخيمة.
وتصف بعض تقارير المعارضة الســورية عمليات التشيع المنظمة والجارية حاليا ً في سوريا بأنها
(( هجمة إيران ية فارسية  ،ظاهرها الدعوة واإلرشاد والحب آلل البيت  ،وحقيقتها مشروع استعماري
استئصالي إيراني  ،هدفها احتالل المنطقة  ،وتغيير دين أهلها  ،وتهجير وقتل من ال يستجيب لهذه
الدعوة ولهذا المشروع  ،إن ه حلم الخميني الذي دعا إليه ولم يستطع تحقيقه  ،يحققه أحفاده من بعده ،
وشعاره الذي رفعه لثورته اإليرانية الفارسية (تصدير الثورة) . )) !...
وتحظى األنشطة الشيعية في دمشق بأهمية خاصة ليس فقط لكونها عاصمة سوريا والقلب النابض
للشام كله  ،ولكن أيضا ً ألسباب وعوامل تاريخية ورمزية  ،فنشر التشيع في دمشق هو في نظر الشيعة -
نوع من الثأر بأثر رجعي من الخلفاء األمويين الذين كانوا يتخذون من دمشق عاصمة لخالفتهم  ،هذا
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فضالً عن الذاكرة التاريخية الشيعية التي تربط بين األمويين وبين المآسي التي حدثت ألهل البيت ،
والذين يتخذ الشيعة من ذكرى استشهادهم مناسبات للبكاء والعويل وضرب الصدور والظهور باأليدي
والسالسل وللشحن والتعبئة المذهبية إلى أقصى حد .
وهو الذي جعل الشيعة عامة وخاصة ال يكنون لبني أمية بشكل خاص وأهل السنة بشكل عام سوى
الحقد والكراهية  ،وبالتالي فـ"تشييع" دمشق هو نوع من االنتصار الرمزي على ما جرى في التاريخ
من أحداث  ،وهو يأتي في سلم األولويات بالنسبة للشيعة كونه يعتبر فتحا ً لحاضرة بني أمية الذين هم
أشد من إسرائيل العنصرية  ،لدى الشيعة  ،وفقا ً لما قاله الخميني في إحدى خطاباته  ،واكتساحا ً لمدينة
إسالمية عربية خالصة ترمز لعصر الفتوحات اإلسالمية الخالدة ولقوة دولة الخالفة اإلسالمية التي
امتدت من سور الصين العظيم شرقا ً إلى جنوب فرنسا غربا ً .
وظلت على مدى ألف وأربعمائة عام مخزنا ً لعلماء اإلسالم الفطاحل وللدعاة المجددين الذين سهروا
على صفاء العقيدة ونقائها وكانوا حربا ً على أهل البدع من مختلف المنازع والمشارب  ،والذين نتفاخر
بهم اليوم ونشيد بمكانتهم ودورهم ونقتدي بهم  ،ونتتلمذ على كتبهم الموسوعية والتراث العلمي والثقافي
الضخم الذي تركوه لنا في مختلف العلوم والفنون.
ولهذا ال نبالغ إذا قلنا أن دمشق أصبحت تعاني من عمليات اختراق منظم ألحيائها ومن زحف
تدريجي عليها من جهاتها األربع  ،سواء من ناحية ضاحية السيدة زينب  :أو من غيرها من الضواحي ،
فضاحية السيدة زينب كانت باألصل قرية سنية ولكنها تحولت بالتدريج إلى أكبر مركز للشيعة ولحفالت
العزاء والنياحة والجزع في سورية  ،وأصبحت بمثابة مستعمرة يقطنها عشرات اآلالف من اإليرانيين ،
وفيها أكبر حوزة في العالم بعد النجف وقم .
وأصبحت سوقا ً رائجة للمخدرات وللبغاء وامتهان كرامة المرأة باسم ما يطلق عليه الشيعة " زواج
المتعة "  ،وهناك مستعمرة السيدة رقية جنوب الجامع األموي  -حي العمارة ـ والذي ت ّم استمالكه من
قبل الحرس الثوري اإليران ي في مربع سكني كامل بنفس الطريقة  ،وهناك مسجد (صفية) في نفس هذا
ي العمارة منطقة السادات . -وهناك مسجد في مدينة عدرا حول دمشق.
الحي أيضا ً ـ ح ّ
وهناك بلدة داريا في محيط دمشق التي قام الشيعة اإليرانيون ببناء قبر كبير فوق أحد القبور القديمة
 ،زاعمين أنه قبر السيدة سكينة بنت علي – رضي هللا عنه  -ولم يكن ذلك معروفا ً من قبل  -وقام
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اإليرانيون بشراء المكان المحيط بالقبر  ،وبدأ الزوار اإليرانيون يتوافدون بالمئات للحج إلى هذا المكان
 ،ث ّم تكاثروا ليصبحوا باآلالف .
وأخذوا يشترون األراضي والعقارات المحيطة بالقبر ويقيمون الفنادق واألسواق عليها  ،وفي العام
 2003بدأ اإليرانيون بإنشاء حسينية ضخمة على القبر باسم – مقام السيدة سكينة بنت أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  ،رغم أن البلدة ال توجد فيها أي عائلة شيعية  ،وحظي هذا المقام
الجديد بزيارة كبار الشخصيات اإليرانية وآخرهم أحمدي نجاد  -رئيس الجمهورية  -خالل زيارته
لدمشق في  2006/1/20م – وهناك خشية من تحويل هذه المنطقة ( داريا ) إلى مستعمرة إيرانية.
وهناك مستشفى الخميني الخيري والسفارة اإليرانية الضخمة الناشطة جدًا في دمشق  ،بجانب العديد
من المؤسسات اإليرانية والتي وإن تعددت واجهاتها وشعاراتها إال أنها تعتبر جميعها من حيث
المضمون أوكارا ً للتشيع ولغسل األدمغة  ،وهناك – كما تذكر التقارير  -تركيز خاص من قبل الدعاة
الشيعة على أحياء دمشق الفقيرة كالحجر األسود والدويلعة والمساكن الزاهرة ومناطق المخالفات
وبعض مناطق الغوطة.
وقد لوحظ أن النظام يقدم تسهيالت هائلة لمجموعات تعمل على إقامة حزام حول مدينة دمشق  ،فيما
يبدو بوضوح أن هناك موجة متواصلة لشراء المنازل واألراضي في دمشق وأطرافها  ،وصارت
دمشق موس ًما للمؤتمرات الثقافية  ،التي يقيمها الشيعة والتي تطورت أنشطتها وأهدافها وبرامجها شيئا ً
فشيئ ًا وصار يحضرها مسؤولون رسميون  ،وتدعى إليها الجماهير ،من الرجال والنساء  ،والمرأة التي
تحضر واسمها زينب تقدم لها هدايا خاصة.
كما صارت دمشق قبلة لعشرات اآلالف من الزوار الشيعة من إيران والعراق وباكستان وأفغانستان
الذين يقصدونها للسياحة الدينية (للحج) إلى ضريح السيدة زينب في دمشق  ،في األيام العشرة األولى
من محرم (عاشوراء)  ،وقد ارتفع عدد الوافدين من سبعة وعشرين ألفا ً عام  ، 1978إلى 202000
بعد خمـس ســنوات  ،أي تضاعف الرقم تســع مرات  ،وأصبحت دمشـــق عاصمة األمــويين توصف
بأنها ( قاعدة الصفويين الخلفية في المنطقة )  ،إليها تذهب األموال ومنها توزع على مراكز التشيع في
العالم العربي كله .
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الحرس الثوري يقود القتال ضد الشعب السوري
طهران  -لندن« :الشرق األوسط» العدد ( ) 12347في ( )2012/9/17
في أول اعتراف رسمي إيراني من نوعه منذ اندالع الثورة السورية في مارس (آذار) من العام
الماضي ،أقر قائد الحرس الثوري اإليراني بأن هناك وجودا لقواته داخل األراضي السورية لدعم نظام
الرئيس السوري بشار األسد في مواجهة االنتفاضة ،وأن الجمهورية اإلسالمية ربما تنخرط عسكريا ً
هناك في حالة تعرض سوريا لهجوم.
وعقد اللواء محمد علي الجعفري القائد األعلى للحرس الثوري أمس مؤتمرا ً صحافيا ً في طهران ،حشد
له عددا ً ضخما ً من الصحافيين المحليين واألجانب .ونقلت وكالة الطلبة اإليرانية لألنباء عن اللواء
الجعفري قوله إن «عددا ً من أعضاء قوة القدس موجودون في سوريا.»... ،
وقوة القدس وحدة تابعة للحرس الثوري مسؤولة عن تنفيذ العمليات الخارجية السرية ولم يشر الجعفري
إلى عدد األعضاء الموجودين في سوريا.
وفي إسطنبول ،قال نائب الرئيس العراقي المحكوم عليه باإلعدام ،طارق الهاشمي ،أمس ،إن إيران
تستخدم المجال الجوي العراقي في نقل إمدادات إلى قوات الرئيس السوري بشار األسد ،وإن آالفا ً من
مقاتلي الميليشيات العراقية ( جيش المهدي ) عبروا الحدود إلى سوريا لدعم قوات األسد .وقال الهاشمي
إن حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ال تعترض نقل الذخيرة والسالح إلى قوات األسد.
وأضاف الهاشمي في مقابلة مع «رويترز» في إسطنبول ،أن بالده تحولت إلى ممر للدعم اإليراني
لنظام األسد ،وأنه ال شك لديه في ذلك .وشدد الهاشمي ،على أن األمر ال يتعلق فقط بفتح المجال الجوي
وإنما يتعلق بآالف من مقاتلي الميليشيات الموجودين اآلن داخل سوريا لدعم األسد وقتل السوريين
األبرياء .وأشار الهاشمي في ذلك إلى تقارير تلقاها من محافظة األنبار العراقية المتاخمة للحدود مع
سوريا ومن المعارضة السورية.
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وظهر خالل الثورة السورية أن الحرس الثوري اإليراني ،وجنود حزب الالت ،وجنود جيش المهدي،
يقاتلون بجانب كتائب األسد ،وبعد مقتل الضباط األسديين الكبار صار الحرس الثوري اإليراني يقود
عملية القتال علنا ً ومباشرة ....
دعم إيران للنظام االجرامي في سوريا (خطيب جمعة طهران)
الشيخ جنتي يدعو الشيعة للجهاد مع األسد حتى ال يسقط بأيدي أهل السنة أعداء آل البيت
عا عن األسد (السبت  25فبراير:) 2012
خطيب جمعة طهران يدعو الشيعة إلى الجهاد دفا ً
عا عن نظام بشار
دعا أحد أبرز مراجع الشيعة في إيران الشيعة العرب إلى ما أسماه “الجهاد” دفا ً
األسد ،الذي يجابه ثورة مستعرة منذ منتصف مارس الماضي تطالب بإسقاط نظامه .وقال أحمد جنتي –
عضو “مجلس الخبراء” اإليراني المختص بمهمة تعيين وعزل المرشد األعلى للجمهورية اإليرانية –
خالل خطبة الجمعة في طهران“ :على الشيعة العرب الدخول إلى سوريا والجهاد إلى جوار النظام
السوري حتى ال تقع سوريا بأيدي أعداء آل البيت” ( ،)1في إشارة إلى أهل السنة والجماعة .وكان علي
أكبر واليتي – المستشار الدبلوماسي للمرشد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي – قد أكد الخميس أن
نظام بشار األسد “ لن يسقط” على الرغم من التكهنات الغربية .وقال وزير الخارجية األسبق في
تصريحات بثتها وكالة فارس :إن “ الجهود لقلب الحكومة السورية لن تؤدي إلى نتيجة وخط الجبهة
(الذي يضم سوريا وإيران و”حزب هللا” اللبناني) في مواجهة النظام الصهيوني لن يزول” ،نقالً عن
تقرير لوكالة فرانس برس .وأضاف “ :بمساعدة العرب استهدفت الواليات المتحدة النقطة األكثر
حساسية في محور المقاومة (ضد “إسرائيل”) ،ونسيت أن إيران والعراق و”حزب هللا” يدعمون سوريا
ضا إلى دعم روسيا والصين لنظام دمشق .وتابع يقول :أن “طهران
بحزم” .وأشار المسؤول اإليراني أي ً
ستواصل دعم الحكومة السورية ،وستعارض الذين يتحركون ضدها” .وال يزال نظام بشار األسد –
أكبر حليف إليران في الشرق األوسط – يواصل عمليات القمع الدموية للمتظاهرين المطالبين بإسقاطه.
وسقط آالف القتلى منذ سنة تقريبًا حسب ناشطين سوريين ،بينما ال يزال المجتمع الدولي صامتًا تجاه
األحداث في ظل المساندة الدولية التي يحظى بها بشار األسد من جانب روسيا والصين ،اللتين استخدمتا
الفيتو مرتين حتى األن إلفشال قرارات داخل مجلس األمن ضد النظام السوري .ولم تندد إيران أبدًا بهذا
القمع رغم بشاعة المجازر التي يرتكبها بشار األسد ،في حين تقف بكل قوتها وراء االحتجاجات
وأعمال الشغب الشيعية في مملكة البحرين .وتؤكد تقارير متطابقة أن إيران تدعم نظام بشار األسد
shabwatoday.com/news_details.php?lng=arabic...- 1
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بالمال وبعناصر من الحرس الثوري تشارك في قمع االحتجاجات الشعبية ،حيث تم اعتقال بعض هذه
العناصر من قبل الجيش السوري الحر المناوئ لنظام بشار.
()1

وذكرت مصادر إعالمية

أن الحرس الثوري اإليراني أرسل مؤخرا ً(  )15ألفا ً من قوات النخبة في

فيلق القدس مدججة بالسالح إلى سوريا لدعم الرئيس بشار األسد الذي يواجه ثورة شعبية تعم البالد من
أقصاها إلى أقصاها إلرغامه على التنحي وإفساح المجال إلقامة نظام ديمقراطي تعددي بدالً من نظام
الحزب الواحد الذي يحكم سوريا منذ أكثر من أربعة عقود.
وتؤكد مصادر إعالمية من جانب صحيفتي "الصباح" التركية و"هآرتس" اإلسرائيلية وموقع
"الصحافيين الخضر" اإليراني نقالً عن مصدر قيادي في المجلس الوطني السوري لم يكشف عن هويته
أن قائد فيلق القدس العميد قاسم سليماني انتقل مؤخرا ً إلى العاصمة السورية دمشق للمساهمة الفعلية في
إدارة القمع الدموي لالحتجاجات المتواصلة منذ ( )11شهرا ً ضد النظام ،ووصفت هذه المصادر الدور
الذي يقوم به سليماني باألساسي.
وسبق أن أبلغ مصدر في الحرس الثوري طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"العربية" ،ردا ً على تقارير
أمريكية تحدثت عن تورط فيلق القدس بقيادة سليماني بتزويد سوريا باألسلحة ،أن إيران لم تتدخل حتى
األن في شؤون سوريا الداخلية ،وأنها تعتبر ما يجري في سوريا شأنا ً داخليا ً لكنها ملتزمة في الوقت
نفسه باتفاقية دفاعية معها وأنها لن تترك سوريا وحدها في حال تعرضها العتداء خارجي.
هذا وذكر موقع "الصحافيين الخضر" اإليراني أن "ما يتم الحديث عنه اليوم بخصوص تدخل فيلق
القدس كان قد بدأ قبل تسعة أشهر حيث أشرنا إليه في تقرير لخبرائنا بتاريخ  17مايو  2011وكشفنا
عن انتقال مقر تابع للحرس الثوري إلى سوريا".
االستفادة من الطيرأن المدني لنقل العتاد
وأعاد الموقع نشر التقرير السابق الذي جاء فيه ":أرسل الحرس الثوري في األسابيع الماضية مجموعة
مكونة من  65شخصا ً بأربعة طائرات محملة بالعتاد واألسلحة إلى دمشق وتعد تلك المرة الثانية ،في
خالل شهر ،التي يتم فيها إرسال قوى أمنية وعسكرية وعتاد من طهران إلى دمشق عبر الطيران
المدني".

 - 1العربية نت،دبي  -سعود الزاهـد
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وذكر الخبراء للموقع" :أن هذه الطائرات المدنية اإليرانية تقوم برحالت عادية بين طهران ودمشق
حتى ال تثير الشكوك ،تحسبا ً ألي عملية رصد لها" ،وأن قائد فيلق ولي األمر التابع للحرس الثوري،
العقيد جباري ،هو من يقود القوات المرابطة في دمشق.
وتحدثت تقا رير سابقة عن حضور أعداد من الخبراء والمستشارين العسكريين في دمشق كما عن تواجد
قناصة إيرانيين هناك ،إال أن التقرير الحديث يشير إلى إرسال ( )15ألفا من القوات الخاصة من فيلق
القدس وإلى التواجد الرسمي والمحوري لقائد هذه القوات أي قاسم سليماني إلى جانب العسكريين
السوريين.
إيران تدافع عن نفسها وليس عن بشار
وقال عضو حزب التضامن األهوازي والخبير في الشؤون العسكرية ،ناهي ساعدي" :ليس من
المستغرب أن ترسل إيران هذه األعداد من قواتها لنجدة النظام السوري فالمتوقع أكبر ،حيث سترمي
طهران بكل ثقلها العسكري واألمني واالقتصادي إلى جانب النظام السوري مهما كلفها األمر ،ألنها
تنظر إلى هذه المعركة الى أنها معركة مصيرية ،ال تحدد مصير النظام السوري فحسب بل مصير
النظام اإليراني أيضا ً".
وحسب ساعدي ،وخالفا لما يتصوره البعض ،النظام اإليراني ال يدافع عن النظام السوري دعما ً منه لما
يمسى بـ"جبهة الممانعة" في مواجهة إسرائيل.
ويذكر ساعدي أنه كان أمام طهران فرصتان لتتوقف عن عرض العضالت وتنفذ تهديداتها ضد إسرائيل
فعليا ً ولكنها فضلت إطالق الشعارات :الفرصة األولى عندما تعرضت لبنان لهجوم إسرائيلي مدمر في
عام  ،2006عرفت بحرب تموز ،والثانية في نهاية عام  2008واستمرت حتى بدايات  2009حيث
تعرضت غزة لهجوم إسرائيلي كثيف ،وفي الحالتين لم تحرك طهران ساكنا ً واكتفت بالتنديد واالستنكار
والتهديد المعتاد.
ويستطرد ساعدي" :ولكن اليوم نرى طهران بدأت ترمي بثقلها إلى جانب النظام السوري ألنها تشعر
معرض لخطر حقيقي وبات الرئيس بشار األسد يفقد السيطرة على األرض ،وإذا
أن النظام السوري ّ
سقط النظام السوري ستفقد طهران امتداداتها في منطقة الشرق األوسط وتسقط من يدها ورقة خلق
األزمات في المنطقة بذريعة التصدي إلسرائيل".
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وكان مصدر عسكري إيراني قال لـ"العربية" بتاريخ  16يناير/كانون الثأني الماضي" :نحن نرى حتى
الساعة أن الوضع في سوريا جيد" ،مشيرا ً إلى وجود اتصاالت سورية إيرانية لتقييم األوضاع هناك،
وأضاف" :أن إخواننا في سوريا يقولون أن األمور جيدة وهم يتوقعون الحسم في غضون شهرين".

تشـــيع أم تفـــريس
لكن الجانب األكثر إثارة لحساسية السوريين تجاه هذا االجتياح اإليراني لبالدهم كان في امتداد عملية
نشر “التفريس” والتشيع إلى حد ظاهرة الدعوة إلى التشيع والعمل على إقناع الشباب السوري باعتناق
المذهب الشيعي .ويقال أن حاالت اعتناق المذهب الشيعي شهدت مؤخرا ً تزايدا ً باآلالف وتقول بعض
الشائعات الرائجة في سورية قد تصل إلى حد توفير العمل لهم في المراكز الثقافية وخصوصا ً المركز
الثقافي اإليراني في دمشق الذي تمت توسعته مؤخرا ً وبات يعتبر من أكثر المراكز الثقافية نشاطا ً في
سورية.
ومع انتشار مظاهر التشيع والتغلغل اإليراني في البالد وخصوصا ً في دمشق ومحافظات الشمال وسط
صمت رسمي كامل سادت قناعة في أوساط السوريين المطلعين بأن ثمة تشجيعا ً رسميا ً خفيا ً ومعلنا ً لهذه
الظاهرة ،ووصل البعض إلى حد وصفها بأنها سياسة رسمية للنظام مبنية على حسابات مستقبلية.
وفي رأي بعض الخبراء السوريين أن النظام اختار في المقابل “تشجيع” ظاهرة التدين في شكل عام
والتقرب من اإلسالميين على حساب العلمانيين بهدف لجم حالة التذمر التي سادت في األوساط الدينية
والشعبية السنية .ويضيف هؤالء أن انفتاح نظام البعث على الجماعات والقيادات اإلسالمية الرسمية أو
شبه الرسمية لم يكن فقط بهدف استقطابها في مواجهة حركة اإلخوأن المسلمين ،بل أيضا ً استمالتها
لتخفيف حمالتها ضد الهيمنة اإليرانية ومظاهر التشيع في سورية ،ويبدو أن هذه الجماعات والحركات
اإلسالمية غير المعارضة للنظام بدأت تستغل هذه الظاهرة لتحسين مواقعها والحصول على
“مكتسبات” دينية من النظام البعثي الذي كثف في اآلونة األخيرة من تنازالته للجماعات الدينية.
والالفت أن انتشار هذه الظاهرة قد قاد جهات غير دينية إلى التحذير من انعكاساتها ومخاطرها ،إذ أن
هيثم المالح رئيس جمعية حقوق اإلنسان حذر مؤخرا ً من نشاط العديد من الشيعة اإليرانيين على الساحة
السورية بدءا ً من مركز السيدة زينب إلى منطقة الجزيرة مرورا ً بوسط سورية وخاصة حول حماة.
وتساءل عن سر افتتاح العديد من الحوزات الشيعية في سورية وإقامة النشاطات وإجراء االجتماعات،
وعما إذا لم يكن هناك اتفاق ضمني بين الدولة اإليرانية والنظام السوري لتقديم التسهيالت للوافدين من
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إيران.
أما المحامي عبد هللا الخليل الناشط في مجال حقوق اإلنسان والذي يقطن في محافظة الرقة السورية فقد
كشف عن أن الحكومة السورية قامت بتقديم مقبرة أويس القرني في الرقة حيث دفن الصحابي عمار بن
ياسر كهبة للحكومة اإليرانية .وبني على أطاللها مركز شيعي وجامع كبير اسمه مقام عمار بن ياسر
وبات مركزا ً للتشيع .وقال الخليل :أن هذا المركز يعتبر أول مركز شيعي في الرقة وأن ثمة مشروعا ً
لتوسعته بإقامة مساكن وسوق تجارية على غرار جامع السيدة رقية في النجف.
وال تقتصر عمليات التشيع هذه على نشاطات المدارس الدينية المنتشرة في حي السيدة زينب حيث قامت
حوزات متعددة تتوزع مرجعياتها الدينية بين آية هللا على خامنئي المرشد األعلى للجمهورية اإليرانية
وآية هللا على السيستاني المرجع الشيعي العراقي والمرجع اللبناني محمد حسين فضل هللا.
ويعترف الشيخ محمود الحائري الذي يشرف على حوزة شيرازية بأنه يلتقي على األقل كل أسبوع
بسوري يريد اعتناق المذهب الشيعي وأن هؤالء السوريين ينتمون إلى كل الطبقات االجتماعية ومختلف
المناطق.
ورغم رمزية أعداد السوريين الذين يختارون المذهب الشيعي واستمرار محدودية هذا الرقم قياسا ً لعدد
السكان إال أن الظاهرة بدأت تشكل هاجسا ً مقلقا ً خصوصا ً لدى رجال الدين السنة الذين راح بعضهم
يتحدث صراحة عن خطة إيرانية إقليمية لنشر المذهب الشيعي وتفريس سورية .ويلتقي هؤالء مع
األطراف “العلمانية” التي تحذر من عواقب مساهمة النظام في تأجيج الحساسيات الطائفية والمذهبية
وانخراطه في مشروع “الهالل الشيعي” عبر إثارة تناقضات جديدة داخل المجتمع السوري تضاف إلى
تناقضاته المعروفة لتشكيل عامل تفجير إضافيا ً .وحتى األن يبدو أن هذا الهاجس ما زال ينحصر في
إطار إثارة حساسية السوريين تجاه اإليرانيين ومخاوفهم من دفع ثمن التحالف بين طهران ودمشق؛
بفرض وصاية إيرانية كاملة على البالد .ويصل بعض السوريين إلى حد القول علنا ً :أن إيران باتت
قادرة على أن تفعل ما تشاء في سورية وتمارس أي نشاط تريد بدون أن تستطيع أية سلطة حكومية أو
رسمية منعها.
رهينـــة إيرانيـــة
والواقع أن انتشار هذه الظاهرة وتوسعها يشكل حاليا ً محورا ً أساسيا ً النتقاد النظام والسلطة.
أما التقارير األخيرة فإنها بدأت تعتبر هذه الظاهرة بانعكاساتها السلبية على تماسك المجتمع السوري
نقطة ضعف و “مقتالً ” للنظام ولم تعد تنظر إلى توثيق العالقات بين طهران ودمشق كمصدر قوة
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ودعم وصمود لبشار األسد.
والالفت أن أحد التقارير توسع في قراءته لظاهرة التشيع والتفريس في سورية وحالة السخط الشعبي
تجاهها فاعتبرها بوضوح دليالً على ضعف النظام وعلى وقوعه رهينة في أيدي اإليرانيين .ولفت هذا
التقرير إلى النفوذ المتزايد الذي تلعبه إيران داخل سورية على كل المستويات ،وليست “ظاهرة التشيع”
والتغلغل اإليراني سوى الجزء الظاهر منها .ويعتبر التقرير أن السفير اإليراني في دمشق محمد حسن
أختري يلعب حاليا ً دورا ً محوريا ً داخل سورية .ويلفت أن أختري الذي سبق له أن عمل سفيرا ً “فوق
العادة” في سورية هو في الوقت ذاته رئيس “جمعية أهل البيت” وهو بالتالي يشرف على اختراق
إيران للساحة السورية في كل المجاالت .ويذهب التقرير ـ للداللة على حجم الهيمنة اإليرانية على
سورية ـ إلى حد اإلشارة إلى أن الملصق األكثر مبيعا ً في حي السيدة زينب هو الملصق الذي يصور
الرئيس السوري الدكتور بشار األسد محاطا ً من جهة بالرئيس اإليراني أحمدي نجاد ومن جهة أخرى
بزعيم حزب هللا السيد حسن نصر هللا!
ويعكس هذا الملصق ما تتحدث عنه بعض التقارير االستخبارية من أن مصير النظام السوري بات بعد
الخروج من لبنان في أيدي اإليرانيين وأن طهران قد اختارت بدورها حمايته من السقوط بتوفير جميع
أوجه الدعم له ،وهو دعم يصل حسب بعض المعلومات إلى حد تكليف المخابرات اإليرانية برصد ما
يدور داخل القيادة السورية وموازين القوى فيها بشكل دقيق ،والتدخل أكثر من مرة لمنع تصدعه .وهو
ما حصل مؤخرا ً عندما توسط قائد الحرس الثوري الجنرال رحيم صفوي لتسوية خالف حاد اندلع بين
ماهر األسد وآصف شوكت وقام بزيارة سرية إلى دمشق لهذه الغاية.
ولكن السؤال الذي يطرحه بعض السوريين المطلعين هو :أين سيتوقف الغزو اإليراني لسورية وهل
مازالت دمشق قادرة على رفض شروط طهران و “مساعداتها”؟ وآخر هذه الشروط التي تمت تلبيتها
كان في شن حملة شعواء ضد عرب األحواز الالجئين إلى سورية.
أما معدو التقارير فتتمحور تساؤالتهم الجديدة عن مدى قدرة النظام السوري على حفظ التماسك الداخلي
بعدما بدأت أولى ثمار التعاون الوثيق مع طهران تنعكس خلالً في التوازن وتهدد بإثارة حساسيات
مذهبية .ويبدو أن انتشار ظاهرة التشيع والتفريس بات ينظر إليها لدى غالبية السوريين على أنها
“تحالف ديني” وليس سياسيا ً أو عسكريا ً فقط مع إيران .وهي نظرة تنذر في حال تجذرها وانتشارها
رغم إصرار النظام على التعتيم اإلعالمي الكامل عليها ،بإشعال ظاهرة التطرف الديني في سورية
وتهديد مستقبل البالد والنظام .وثمة من يضيف إلى هذه المخاوف تحذيرات من أن تؤدي مجددا ً إلى
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إعادة صراعات األجنحة داخل النظام حيث يقال أن ثمة جناحا ً كان يحذر من مغبة وضع كل بيض
سورية في سلة إيران ،وأن هذا الجناح قد يستغل المخاطر التي تنذر بها هذه المعادلة.
وليس مستبعدا ً أن يكون استمرار رهان البعض على قرب حصول التغيير الداخلي في دمشق مرتبطا ً
بهذا الوضع الصعب للنظام ،رغم إشراف ومراقبة وحماية المستشارين اإليرانيين من قلب العاصمة
السورية!

171

الفصل الرابع

التـعاون األمريكي األسـدي
لم يترك النظاام األسادي أحادا ً يختلاف معاه إال وألصاق باـه تهماـة العمالاة ألمريكاا ،بادءا ً مان المعارضاة
السورية ،وحتى الدول العربية المعتدلـة ،التي لم تبع بالدها للنظام اإليراني ...
وحتااى مااؤتمر القمااـة السااابق الااذي حضااره صاااحبهم (!!!!) القااذافي ،وقلياال ماان العاارب ،ادعاى النظااام
األسدي أن أمريكا منعت أنصارها من حضاوره ،هاذا النظاام الاذي ماـل المتاابعون لاـه مان تغميازه علاى
اليسار وذهابه من اليمين ،وتعلـم الجميع ( مرض ) التقيـة األسدي ،هذا النظام يتعامل مع أمريكاا مارات
ومرات ،وفي اليوم التالي يلصق تهمة العمالة ألمريكا بخصومه من الشعب السوري ،والحكام العرب .

بشار يتذلل ألمريكا

()1

يسعى النظام السوري هذه األيام ،وبكل ما أوتي من وسائل ،إلى االتصال والتفاهم مع اإلدارة
األميركية ،وبقصده إعادة أوضاع وعالقات البلدين إلى ما كانت عليه أيام حكم حافظ أسد ،وقبل وراثة
ابنه بشار لمقاليد الرئاسة بعد وفاة أبيه.
وأكدت المصادر المقربة ،وشديدة الخصوصية ،أن النظام السوري يتوسل لهذه المهمة إسبانيا وإيطاليا
وعبر وزيري خارجية البلدين ميغيل انخيل موراتينوس وماسيمو داليما .وقد عرض النظام السوري
على الوزيرين سلسلة طويلة من التنازالت تهدف إلى إزالة كل المنغصات التي تحول حتى اآلن دون
إقامة عالقات أميركية سورية بشكل طبيعي.
وفي سياق التنازالت هذه حاول النظام السوري إبداء حسن نواياه عن طريق إحباط الهجوم المفبرك
األخير على السفارة األميركية بدمشق ،إلى جانب ذلك أبلغ النظام الوسيطين اإلسباني واإليطالي
استعداده لتسيير دوريات فاعلة من الجيش السوري لمراقبة الحدود مع لبنان ،ومنع عمليات تهريب
 - 1أحمد الجار هللا ( ،صحيفة السياسة الكويتية  18 -أيلول /سبتمبر -)2006
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األسلحة من المعابر غير الشرعية القائمة بين البلدين ،إلى جانب استعداده لتنفيذ كل المطالب
األميركية.
وتقول المصادر إن النظام السوري أضاف إلى الئحة التنازالت استعداده إلعادة األمن واالستقرار إلى
العراق ،وإعادة النظر في عالقته مع » حزب هللا « والسعي لإلفراج عن الجندي األسير لدى »حماس
« جلعاد شاليط ،مؤكدا ً أن هذا اإلفراج عن الجندي األسير سيتم عن طريق رئيس المكتب السياسي ل¯
» حماس « المقيم في دمشق خالد مشعل.... ،
وتشير المصادر المقربة أن النظام السوري يتهافت اآلن من أجل الفوز بتعويم عالقاته مع الواليات
المتحدة ،ومستعد ،لهذه الغاية ،أن يتنازل عن كل أوراقه ومبادئه ،والسبب في ذلك عائد إلى قناعته بأن
ترميم العالقات مع واشنطن هو سبيله الوحيد الباقي من أجل أن يستمر ،وال يسقط ،ويصبح جزءا ً من
التاريخ األسود للوطن السوري وللمواطنين السوريين.
 وقد سبق أن عرضت تعاون النظام األسدي مع أمريكا في حرب الخليج الثانية ،خالل حارب تحريار
الكويت ،ونقلت عن كتاب مقاتل من الصحراء مايلي :
 -1جـاء في كتاب [مقاتل من الصحراء ]عن عاصفة الصحراء ( :ص : )268
يقول مؤلف الكتاب األمير خالد بن سلطان ((بعد غزو العراق للكويت ،أوفد الرئيس حافظ األسد
العماد على أصالن ليناقش معي مايمكن أن تقدمه سوريا ،ويعرف عن الرئيس السوري بغضه
الشديد لصدام حسين أكثر من بغضنا له بكثير ،كما أيقنت أنه ليس من السهل على سوريا بصفتها
حاملة راية القومية العربية أن تضم قواتها إلى قوات أمريكا في شن حرب على دولة عربية أخرى .
 -2الطائرات األمريكية تحمي القوات السورية من الصهاينة !!؟؟:
ويتابع الكاتب قوله  :ثم أبحرت القوات السورية تحت الحماية الجوية األمريكية !!أي حماية
الطائرات األميركية التي تقلع من حملة الطائرات في البحر األبيض المتوسط[ ،وهي الطائرات
التي ساهمت في تدمير الطائرات العربية المصرية يوم (1967/6/5م) ،وهذه الطائرات الفانتوم
نفس الطائرات عند الكيان الصهيوني ،والطيار اإلسرائيلي هو طيار أمريكي أيضا ً ألن كثيرين
منهم يحمل الجنسيتين األميركية واإلسرائيلية ].
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 -3يتابع كاتب مقاتل من الصحراء  :ولفت نظري قدرة دولتين لم تكونا على وفاق من قبل على
التعاون بشكل فعال لمواجهة خطر مشترك !! واستقبلت القوات السورية في ينبع وأصبت بخيبة
أمل عندما عرفت أنهم أحضروا دبابات (ت  )62فقط ولم يحضروا (ت  ) 72وعذرتهم ألنني
أدرك أن عليهم حشد فرقتين على الحدود العراقية لمواجهة صدام !!!  .وضعت السوريين غرب
مشاة البحرية األمريكية ،ثم عرفت أن األمريكيين اليحبذون ذلك ألن دبابات السوريين تشبه
دبابات العراقيين وخافوا من التباس األمر عليهم ،لذلك استبدلت السوريين بالمصريين ،وسحبت
الفرقة السورية إلى الخلف لتشكل احتىاطي القوات المشتركة في المنطقة الشمالية ....
 -4أطقم السيطرة الجويـة األمريكية مقبولة عند الضباط الكبار السوريين فقط :
ويتابع الكاتب  :وسارت عمليات التنسيق بين أطقم السيطرة الجوية األمريكية والقوات المشتركة
على مايرام ،وكانت العقبة الوحيدة هي أن السوريين لم يتحمسوا كثيرا ً للعمل مع هذه األطقم
األمريكية ،ولست ألومهم على ذلك ،وبدا الضيق على شوارتزكوف وقال  :سوف أسحبها فورا ً ،قلت
له  :إننا بحاجة لها ،أرجوا أن تطلب من رجالك التحلي بالصبر ،وأال ترسلهم إلى السوريين األن،
وفي اجتماع مع اللواء على حبيب (قائد الفرقة السورية ) قلت له  :أرجوك أن تخبرني إذا كان لديكم
أوامر تمنعكم من العمل مع أطقم السيطرة الجوية األمريكية ( وهي وحدات تميز الطيران وتتفاهم
معـه ) ،فأنا أقدر موقفكم وسأدافع عنه ،أجاب  :أبدا ً بل العكس ،ليس لدينا أية مشكلة معها ،نرحب
بوجود هذه األطقم معنا ،وأخبرني فيما بعد المقدم طيار عايض ثواب الجعيد أن السوريين في
المستويات الدنيا رفضوا قبول األطقم األمريكية من قبل ،بينما كانت مقبولة من الضباط الكبار
فقط ،واستغرقت تسوية المشكلة أياما ً عدة ،ثم وافق السوريون على العمل مع األمريكيين ،كما أنهم
عاملوهم معاملة طيبة وأكرموا وفادتهم ،وعندما ذهبت لزيارة القوات السورية ،تناولت الغداء مع
الضباط السوريين في حضور أطقم السيطرة الجوية األمريكية أيضا ً ،وسارت األمور بين الجانبين
على نحو أفضل مما كنت أتوقع .
هكذا لم يكن يتوقع الكاتب أن يتفاهم البعثيون مع اإلمبريإلىين ،والكاتب معذور ألن كل إنسان
عاقل اليستطيع أن يفهم ذلك ،ألنـه مخالف للمنطق والمألوف ،فلماذا نغمـز على اليسـار ثم
نذهب إلى اليميـن !!!؟ لماذا نربـي أجيالنا على مدى بضع عقود على كـره اإلمبريالية ،ثم
نتعـاون معها على محاربة أشـقائنا البعثيين في العراق .
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وكشاافت مجلااة "تااايم" األمريكيااة ( كمااا نشاار موقااع أخبااار الشاارق ) جانباا ً ماان التعاااون بااين المخااابرات
األمريكية والسورية ،ومنها :
 -1اسددتخدام األمددريكيين فددرع فلسددطين للمخددابرات العسددكرية فددي سددورية سددجنا ً للتحقيددق مددع بعددض
المعتقلين ...
وذلااك فااي ضاامن مااا عاارف بفضاايحة السااجون الساارية فااي إطااار الحاارب األمريكيااة علااى "اإلرهاااب".
وأشااارت المجلااة خصوصاا ً إلااى قضااية المااواطن األلمااني /السااوري األصاال محمااد حياادر الزمااار الااذي
أشرف عماالء للمخاابرات المركزياة األمريكياة "ساي آي إياه" ،فاي كاانون األول/ديسامبر ،2001علاى
نقله مان المغارب "إلاى ساجن ساوري يادعى فارع فلساطين ،مشاهور باعتمااده التعاذيب ،ومارروا ً الحقاا ً
أسئلة مكتوبة إلى محققين سوريين لطرحها على السجين" وفق المجلة األمريكياة التاي نسابت معلوماتهاا
إلى "تقرير سري لالستخبارات األلمانية" اطلعت علياه األربعااء الماضاي ،الفتاة إلاى أن التقريار مشاار
إليه أيضا ً في كتااب جدياد يحمال عناوأن "طاائرة شابح :القصاة الحقيقياة لبرناامج التعاذيب الاذي اعتمدتاه
السي آي إيه" لمؤلفه الصحفي البريطاني االستقصائي (ستيفن غراي).
ووفق المجلة األمريكية ،فإن السجين الذي نقل جوا ً إلى سورية في كاانون األول/ديسامبر 2001لام يكان
مجرما ً عادياً ،مشيرة إلى أن الزمار ( 42سنة) هو رجل أعمال هاجر إلى ألمانيا وعاش فاي هاامبورا؛
كان مطلوبا ً في الواليات المتحدة لالشتباه بدوره في تجنيد بعض خاطفي الطائرات الاذين نفاذوا هجماات
(  )11أيلول/ساابتمبر ماان أعضاااء خليااة تنظاايم "القاعاادة" فااي هااامبورا .وبموجااب الطلااب األمريكااي
"اعتقلت الشرطة المغربية زمار ،وحقق معه مسؤولون من الساي آي إياه فاي المغارب ثام نقال جاوا ً إلاى
دمشق" .وال يتضمن التقرير إشارة إلى الطائرة التي نقلته.
والسر في ذلك أن فرع فلسطين للمخابرات العسكرية في النظام األسدي متخصاص ومتفاوق عالمياا ً فاي
فنون التعذيب ،وفيه مان األزالم السااديين الاذين ينادر ماثلهم فاي العلام أجماع ،لاذلك احتاجات المخاابرات
األمريكية المركزية إلى طلب المساعدة منهم .
ولفتت "تايم" إلى أن التعاون بين "الحليفين االستخباريين" الساوري واألمريكاي لام ينتاه عناد هاذا الحاد،
فبعدما علمت ألمأنيا أن السوريين يحتجزون زمار "عرضت الساي آي إياه علاى االساتخبارات األلمانياة
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فرصة تقديم أسئلة مكتوبة لطرحها على الساجين" .وال يوضاح التقريار ماا إذا كاان محققاون مان "الساي
آي إيه" قد استجوبوا زمار في سورية بأنفسهم.
وفاااي حزيرأن/يونياااو " 2002سااامح المساااؤولون الساااوريون للمحققاااين األلماااان باساااتجواب زماااار فاااي
السجن" ،وفقا للتقرير الذي يقع في  263صفحة ويحمل ختم "غيهيم" باأللمانية ،أي سري.
و"في اليوم نفسه طلاب رئايس االساتخبارات األلمانياة "باي أن دي" مان النياباة العاماة إساقاط الاتهم عان
عمااالء االسااتخبارات السااورية الااذين كااانوا أوقفااوا فااي ألمانيااا بتهمااة جمااع معلومااات عاان معارضااين
سوريين".
وفرع فلسطين سيئ الصيت ،هو أحد الفروع األمنية التابعة لالستخبارات العسكرية في سورية ويعارف
بالفرع .235
وكانت منظمة العفو الدولية قد وثقت في  28إيلول /سبتمبر  2005جانباا ً مان األوضااع السايئة فاي هاذا
الفرع ،مشيرة إلى أن "زنازين القباور فاي فارع فلساطين (تعاج) بالصراصاير وغيرهاا مان الحشارات،
فضالً عن الجرذان التي تمشي على أجساد السجناء وتعضهم أحياناً" .كما "يُستخدم التعذيب علاى نطااق
واسع في فرع فلسطين .والزنازين التي تقع تحت األرض يقل ارتفاعها عن متارين وطولهاا عان متارين
ويبلغ عرضها قرابة متر واحد" .وقال" :يُحتجز بعض السجناء هناك طاوال سانوات ،غالباا ً بمعازل عان
العالم الخارجي وبدون تهمة .وقد تلقت منظماة العفاو الدولياة أنبااء حاول احتجااز نسااء حوامال أخرياات
وأطفال صغار هناك .وبحسب ما ورد تعرضت إحدى هؤالء النساء لإلجهاض نتيجة التعذيب".
وقد نقل غراي عن سجناء سابقين لدى االساتخبارات الساورية أنهام تعرضاوا للتعاذيب وحجازوا إفرادياا ً
في زنزانات ال تتجاوز الواحدة منها مساحة التابوت.
 -2وقال أحد المعتقلاين الساابقين أناه تحادث عبار ثقاب فاي جادار الزنزاناة ماع مراهاق أبلغاه أن عماالء
أمريكيين نقلوه من باكستان .وأوضح الساجين الساابق أن عمار "رفيقاه" المراهاق يتاراوح باين 15و16
سنة.
 -3وجاااء فااي التقرياار أن مهناادس االتصاااالت الكناادي ماان أصاال سااوري ماااهر عاارار كااان معااتقالً فااي
"الزنزانة رقم ( )2في فرع فلسطين".

176

وعرار اعتقل في مطار جون كينيدي القريب من مدينة نيويورك ورحل إلى سورية علاى رغام أناه كاان
يحمل جواز سفر كندياً ،ونقل جوا ً على متن طائرة خاصة إلى عمان ،ومنها برا ً إلى سجن فرع فلساطين
في سورية.
وبعد تعرضه للضرب وقّع عرار "إفادة" بأنه تدرب في معسكر لإلرهابيين فاي أفغانساتان وقاال لغاراي
أنه كان "مستعدا ً للقبول بحكم بالسجن عشر سنين أو عشرين سنة في مقابل نقلي إلى مكان آخر".
وبعادما أمضاى سانة فاي الساجن ،أفارج عان عارار الاذي عااد إلاى كنادا وبرأتاه الحكوماة الكندياة الشااهر
الماضي في تقرير من  1200صفحة من "أي شبهة".
وقاضى عرار الحكومة األمريكية ،لكن قاضيا ً فيديراليا ً في نيوياورك رفاض الادعوى قاائالً أناه ال يمكان
النظر فيها لدواع أمنية .ولم يعلق األردن على مرور عرار في أراضيه.
هذا فرع فلسطين للمخابرات العسكرية ،المتعاون ماع المخاابرات األمريكياة المركزياة ،فاي الوقات الاذي
يصاال فيااه جواساايس إساارائيل إلااى دياار الاازور فااي شاامال سااوريا ،ويتصااورون مااع الفتااات سااورية فااي
المنطقااة ليؤكاادوا وصااولهم هناااك ،وتنشاار صااورهم فااي الصااحافة العالميااة ،وفاارع فلسااطين مشااغول جاادا ً
بتعااذيب المااواطنين الشاارفاء السااوريين  ....ويااردد النظااام األساادي صااباح مساااء أن اـه الوحيااـد المقاااوم
والممانـع للمشروع األمريكي في المنطقة ،وأن كل من يعارضه ويختلف معـه عميل ألمريكا ...
ومن التعاون المخاابراتي باين النظاام األسادي والمخاابرات األمريكياة أن النظاام األسادي قادم للمخاابرات
األمريكيااة ملفااات لمئااات المااواطنين السااوريين الفااارين ماان سااوريا ويعيشااون فااي دول الخلاايج ،يحاارض
عليهم ويدعي أنهم من تنظيم القاعدة ،وقد تحرت مؤسسات األمن في الخليج حول هذا اإلدعاء وتباين لهاا
أنه غير صحيح ...
وننتظاار اليااوم الااذي يهجاام الشااعب السااوري علااى فاارع فلسااطين وغيااره ماان عشاارات الفااروع ،فااروع
المخااابرات العسااكرية ،التااي تركاات مراقبااة التجسااس اإلساارائيلي ،وانشااغلت لياال نهااار بتعااذيب الشااعب
السوري ،ننتظر ذلك اليوم الذي يهجام الشاعب علاى هاذه الفاروع كماا هجام الفرنسايون يوماا ً علاى ساـجن
الباستيل ....وليس ذلك على هللا ببعيـد ...
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الفصل الخامس

إسرائيل والثورة السورية

()1

:

تأمالت في الثورة السورية :
كل شيء في الثورة العربية غير متوقع ،فمن كان يتوقع هروب زين العابدين ،وفوز النهضة في
االنتخابات ،ومن كان يتوقع تنحي مبارك ،وفوز االسالميين بعدد كبير جدا ً من كراسي المجلس في
االنتخابات  ...ثم ينجح رئيس لمصر من اإلخوان المسلمين ،وكان حسني مبارك يخوف المصريين
ويبالغ فيقول لوتركت سيأتي اإلخوان المسلمون ،ويقول ذلك ليخوف المصريين ...من كان يتوقــع أن
يقتل ذلك الشــاب الفقير طاغية العصر ( القذافي ) بعد أن يخرجه من مجرى السيل كالجرذ وقد اختبأ
فيه ،بعد أن اتهم الثوار بأنهم جرذان !!! ...إنها ثورات فريدة متميزة ،كل شيء فيها غير متوقع لعقولنا
التي ( تقولبت مع الذل ).
أما الثورة السورية ،فكلها مفاجآت مذهلة ،بعيــدة عن واقعنا قبل الثــورة ،إنها تغيــر كبيـــر ( ،تغيير
رباني ) وصدق الفالحون عندما يقولون ( قادر أن يجعل الزرع ينمو على نار ) ،عندما ينحبس المطر،
ويذبل الزرع ،إنها عقيدة الفطرة ،أن هللا قادر أن يجعل الشعب المغلوب على أمره ؛ سيدا ً لنفسه ،وسيدا ً
ألرضه ،ويجعل القذافي ( ملك ملوك إفريقيا ) يتوسل للشباب بقوله ( حرام عليكم ) كي اليقتلوه ،إنه
تغيير رباني ،لذلك نراه كبيرا ً ،التستوعبه عقولنا التي ( تقولبت مع الذل ) ،إن هذا التغير الكبير يجعلنا،
نتخذ الثورة تأريخا ً فنقول قبل الثورة وبعد الثورة ،وهذا تفصيل هذا التميز :
 -1لم نكن نتوقع ــ نحن الذين عشنا عقد الثمانينات ــ أن تقوم ثورة في سوريا ،وأن يجرؤ الشباب
على أن يصرخوا بأعلى حناجرهم ( الشعب يريد إسقاط النظام ،والشعب يريد إعدام الرئيس )
 ...ويخرج الرجال في الشوارع يحملون أطفالهم على أكتافهم ،اليخافون عليهم من آلة القتل
األسدية ،بل ترى النساء يخرجن يصرخن مطالبات بإسقاط النظام ،أما تالميذ المدارس

 -- 1صحيفة الحياة :الخميس  12نيسان (إبريل) 2012م الموافق  20جمادي األولي 1433ه  /العدد  . 17950الصفحة 10 :الرأي .
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المتوسطة بلباسهم األزرق ،فيمألون الشـوارع ،ويهتفون بإسـقاط النظام  ...كل ذلك غير
متوقــع ،ومخالف لعقــولنا التي ( تقولبت مع الذل ) ...
 -2وال أنس أنني كتبت بعد سقوط حسني مبارك أقول أن النظام السوري يختلف في تركيبته ،وفي
جيشه العقائدي ،ففي تونس ومصر يوجد جيش وطني ،أما في سوريا فيوجد جيش عقائدي ،لن
ينحاز للشعب ....هكذا كنت أتصور ،والحمد هلل كان هذا التصور خاطئا ً ...وكنت أتمنى أن يقرأ
الشباب ماكتبت ،ويستفيدون منه ...لكن ( وهلل الحمد ) لم يقرأوه ،أو قرأوا ولم يعملوا به ،بل
قاموا بما لم يكن متوقعا ً لعقولنا ...
 -3لم نكن نتوقع أن ينشق أفراد من الجيش السوري ويشكلون الجيش السوري الحـر ،ليقوم بعمليات
نوعية منها هجومه على مركز المخابرات الجوية في حرستا  ،ويمشي في شوارع ( باباعمرو )
بسيارات رباعية الدفع ( جديدة ) يحمل أعالم سوريا الخضراء ،ويقف ليعلن عن نفسه،
وعملياته ،ويهدد الجيش العقائدي ،إذا لم يكف عن قتل المواطنين  ..وال أخفي أن هذا كان
مفاجآت كبيرة لي ،ولتفكيري الذي طبع بمقولة الجيش العقائدي ...وخاصة أنني عشت في هذا
الجيش العقائدي خالل خدمتي اإللزامية مالزم في سالح الدبابات ،وقضيت منها أربعة شهور
مع ثالثة ضباط وأنا رابعهم نعيش (غصبا ً عنا في خيمـة واحدة ) وكنت أشعر وأحس وأسمع
مدى حقدهم وكرههم للعرب وللمسلمين ...وعدم اهتمامهم بتحرير األرض المحتلة  ...هذا
الجــيش الذي كنت يومـا ً في نــدوة مـوضوعها ( كيف ندفع الجندي للقتال ) ولما جاء دوري
قلت عندنا رصيد كبير لماذا النستخدمه ،رصيد يفيدنا في هذا المجال ،وهو اإليمان باليوم اآلخر،
ومكانة الشهيد في الجنة ...فسارع العقيد مدير الندوة وأسكتني وهو يقهقه ( هل تريد أن نكذب
على الناس يا مالزم خالد ؟ )  ...هذا الجيش ماكان يخطر في بالي يوما ً أن يخرج منه الجيش
السوري الحر ...ولكن خرج الجيش السوري الحر على خالف ماكنت أتصور والحمد هلل ...
 -4ماكنا ننتظر خيرا ً من جامعــة الدول العربيـة ،وقد وصلنا إلى قاعدة على مدى نصف قرن تقول
( اتفق العرب على أن اليتفقوا ) ،وخالفا ً لهذه القاعدة ،اتفق العرب ضد النظام السوري ،وقرروا
تعليق عضويته في الجامعة  ...والشك أن المطلوب من العرب أكثر من ذلك بكثير ألن المعركة
في الحقيقة ضدهم كلهم ،إنها معركة الهالل الشيعي ...وبعض المسؤولين األتراك صرح بأنهم
يعتبرون القضية السورية قضية تركية ،وهذا يعني أنه أدرك مدى خطورة المعركة في سوريا .
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 -5لم يكن متوقعا ً أن يتفق قسم كبير من المعارضة السورية ،قد يصل إلى ( ) % 70منها ،ويشكل
المجلس الوطني السوري ،ولم يكن متوقعا ً لعامة الشعب السوري ؛ أن يتفق العلماني مع
اإلسالمي ،القومي مع الكردي ،وهذا أيضا ً من التغيير الكبير الذي شهدته الساحة السورية ...
وبقيت تغيرات أكبر ستقع قريبا ً إن شاء هللا عندما ينشق المواطنون العلويون بأعداد كبيرة عن
النظام ...
 -6كل ماذكرت أدلة على التغيير الرباني كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخـرجه أحمـد
وصححه األلباني ( تكون النبوة فيكم ماشاء هللا أن تكون ثم يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها  ،ثم
تكون خالفة على منهاج النبوة  ،فتكون ماشاء هللا أن تكون ثم يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها ،
ثم تكون ملكا ً عاضا ً فيكون ماشاء هللا أن يكون ثم يرفعه هللا إذا شاء أن يرفعه  ،ثم يكون مل ًكا
جبريا ً فيكون ماشاء هللا أن يكون ثم يرفعه هللا إذا شاء أن يرفعه  ،ثم تكون خالفة على منهاج
النبوة  ،ثم سكت  )..ويقول العلماء الملك العاض هو الخالفة األموية والعباسية والعثمانية ،
والملك الجبري هو االنقالبات العسكرية التي حكمت العالم اإلسالمي كله  ،وهاهو اليوم يرفعه،
غصبا ً عن الطواغيت وجيوشهم العقائدية ،أو البلطجية التي أنزلوها إلى ساحة التحرير ،أو ألوف
المرتزقة الذين زودت بهم الشركات الصهيونية العقيد القذافي ،أو الطيارين السوريين الذين
دفعهم النظام األسدي إلى ليبيا واليمن ،ليذبحوا الشعب العربي هناك ...أو شبيحة النظام األسدي
الذين يغدق عليهم األموال من خزينة الشعب السوري ليقتلوا الشعب بأمواله ،كما سخر الدبابات
والمدفعية وراجمات الصواريخ والطائرات المقاتلة ( الميج ) التي اشتراها الشعب ليحرربها
الجوالن ،سخرها لقتل الشعب في حمص وحماة ودير الزور وريف دمشق  ،وغيرها ...
إنه التغيير الكبير ( التغيير الرباني ) الذي نراه في العالم العربي عامة ،وفي سوريا خاصة
...وياليت األسديون يفهمون أن هللا عزوجل وراء هذا التغيير ،ويوفرون الدماء الزكية التي
يزهقونها صباح مساء ،ويفروا بأنفسهم قبل أن يدخلوا في أنابيب السيل كالجرذان مثل القذافي
...وإن غدا ً لناظره قريب ... ..
وكانت مفاجئات كثيرة وكبيرة للنظام منها :
 -1ركز على قلب دمشق ،فقام ضده ريف دمشق ،وكان من السابقين ( دوما ،حرستا ،زملكا،
القابون ،وسائر بلدات الغوطة الشرقية والغربية وغيرها ) ...
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 -2أعد العدة لمدينة درعا واستعد لها ،فقامت له عشرات البلدات الصغيرة ( نوى ،الشيخ مسكين،
داعل ،بصرى ،الطيبة ،انخل ،الحارة ،الجيزة ،نصيب ،وعشرات غيرها . )...
 -3أعد العدة لمدينة حمص ولم يتوقع أن الرستن تقف أمام دباباته وطائراته وشبيحته بضعة أسابيع،
وكذلك تلبيسة ،ودير معلة ،ودير بعلبة ،والحولة ،وغيرها كثير ....
 -4خرجت حماة ذات مرة ،وجعلت مذيع ال ب ب سي يقول  :هذه ساحة العاصي في حماة وليس
ميدان التحرير في القاهرة ،عندما تظاهر أكثر من نصف مليون مواطن قبل دخول الجيش مدينة
حماة ،ألنه لم يكن قد خصص لها من يدخلها ...
 -5ثم احتل حماة وقتل في يوم واحد أكثر من مائة مواطن يرحمهم هللا تعالى ...فتظاهرت طيبة
اإلمام ،وكفرنبودة ،وكرناز ،وحلفايا ،والهبيط ،وخان شيخون ،وقلعة المضيق ،والغاب،
ومورك ،واللطامنة ،وحيالين...،وعشرات القرى غيرها ...

موقف إسرائيل من الثورة السورية

:

* في أحد االجتماعات شبه الرسمية المخصصة لتقويم الموقف الدولي تجاه ثورة الشعب السوري،
التي عقدت أخيرا ً في إحدى الدول األوروبية ،جلست بكل حواسي استمع لكلمة المتحدث اإلسرائيلي
الذي حاول وبصراحة تلخيص موقف حكومته المعارض لتوفير الدعم للثورة السورية .بدأ المتحدث
اإلسرائيلي بالقول  :ال تجد القيادات اإلسرائيلية ،على اختالف مشاربها ،أو انتماءاتها السياسية أو
الحزبية ،أي منفعة عملية أو مصلحة فعلية في تغيير النظام السوري القائم .ففي حسابات الخسارة
تطورا سلبيا ً
خطرا على أمن إسرائيل ،قد تنتج عنه عواقب ال
والربح .يُ َعدُّ سقوط النظام السوري القائم
ً
ً
يمكن تخمين آثارها اآلن ) .
ومع بداية أحداث الثورة في مدينة درعا أواخر شهر آذار (مارس) 2011م طلبت القيادة السياسية
اإلسرائيلية من أجهزة المخابرات تقويم الموقف اإلسرائيلي تجاه الثورة السورية ،وقد برز سؤاالن
تقليديان أمام صناع القـرار ،األول  :هل توجد مصلحة إسرائيلية في دعم عملية إسقاط النظام ؟ والثاني
 :ما البدي ُل المحـتمل ،وما مواقفه وسياساته المحتملة تجاه أمن ومصالح إسرائيل ؟
استرسل المتحدث اإلسرائيلي قائالً  ( :إن إجابة المجتمع المخابراتي اإلسرائيلي عن السؤال األول كانت
محددة وغير قابلة للجدل ،إذ تم التأكيد على أن إسرائيل ال تجد أي منفعة أو مصلحة بإسقاط النظام
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السوري القائم ،وهذا االستنتاج استند إلى الحقائق العملية المتصلة بطبيعة العالقات بين نظام األسد و
اسرائيل .ذهب المتحدث موضحا ً أن العالقة بين إسرائيل والنظام السوري عالقة غريبة بين طرفين
عدوين كانا وال يزاالن في حالة حرب رسمية ،فعلى رغم الخالفات واالختالفات بين النظام السوري
القائم ودولة إسرائيل ،فالنظام السوري ،بالتقديرات المخابراتية اإلسرائيلية ،تمكن من إدراك وقبول
صنَّاع القرار اإلسرائيلي ،لذا وخالل الـ
قواعد اللعبة ،مع إسرائيل  ،ويتفهم ويحترم الخطوط الحمر ل ُ
(  ) 40عاما ً الماضية ،أي منذ نهاية حرب عام 1973م  ،برز عامل الثقة غير المعلنة بين الطرفين
ليتحكم بالعالقات اإلسرائيلية  -السورية ،وعلى رغم أن النظام السوري سعى لفتح جبهات خارجية ضد
إسرائيل ،فإنه لم يفكر خالل الـ () 40عاما ً الماضية بفتح الجبهة السورية .هذا على رغم احتالل
إسرائيل المستمر لألراضي السورية ،وعلى رغم توسع عمليات االستيطان اإلسرائيلي المستمرة،
وعلى رغم قيام الطائرات اإلسرائيلية بمهاجمة أهداف ضمن األراضي السورية بين فترة وأخرى ،كان
ضا في عمق األراضي
آخرها عام 2007م  ،حين هاجمت الطائرات اإلسرائلية موقعا ً نوويًا مفتر ً
السورية ،لذا فإن المتحدث اإلسرائيلي حاول إقناع المجتمعين ،أن قرار إسرائيل المعارض للثورة
السورية يقوم على أسس واقعية ،تنبع من حماية المصالح العليا للدولة اإلسرائيلية .
الجزء الثاني من السؤال الذي تعامل معه المجتمع المخابراتي اإلسرائيلي ،قبل إصدار توصياته للقيادة
السياسية ،يتعلق بطبيعة النظام البديل المحتمل للنظام السوري القائم ،فالنظام البديل لنظام األسد سيكون
ذا صبغة إسالمية أو وطنية أو قومية( )1تضعه تلقائيا ً في خانة معاداة إسرائيل .وستكون أول أهدافه
وتطو ٌر مثل هذا سيدخل إسرائيل
المطالبة باألراضي السورية المحتلة أو العمل على استعادتها بالقوة،
ُّ
في دوامة جديدة من الصراع على الجبهة السورية ،الذي قد ينتشر إلى الجبهات األخرى ،وقد تتحول
سورية إلى مركز للجماعات الجهادية واإلرهابية التي ستجد موطئ قدم لها في جبهة ظلت هادئة ألربعة
عقود زمنية ،لذا فإن حصيلة التقديرات المخابراتية اإلسرائيلية  :أن البديل للنظام السوري القائم قد
يشكل أخطارا ً وتهديدات كبيرة ألمن واستقرار إسرائيل ،وأن االفتراض بأن النظام البديل في سورية
كثيرا بالنسبة ألمن الدولة اإلسرائيلية(. )2
سيكون معاديا ً إليران أو لحزب هللا ال يعني شيئا ً ً
 - 1أي أن النظام األسدي ليس إسالميا ً ( وهذه بدهية ) وليس وطنيا ً  ،وليس قوميا ً  ،وهذا بيت القصيد ليس قوميا ً أي
ليس بعثيا ً  ،وقد بينت في كتابي السابق ( النظام األسدي ضد العرب ) كيف أن النظام األسدي ضد حزب البع ،
وأفردت ذلك في أحد أبواب الكتاب ...
ً
ً
ً
 2ـ أن يكون النظام البديل في سوريا معاديا إليران وحزب الالت ليس ( شيئا كثيرا بالنسبة ألمن إسرائيل ) ؟؟؟ ماذا
يقصدون ؟؟؟ أي أن إيران وحزب الالت ليس مهددين ألمن إسرائيل ...
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ونتيجة لتبني هذا الموقف قررت الحكومة اإلسرائيلية وضع (فيتو) واضح وقاطع على أي جهود
خارجية ،إقليمية أو دولية ،لتوفير الدعم للثورة السورية .وتم إعالم جميع األطراف الدولية بنية
إسرائيل بالعمل على إعاقة أي مشاريع لتوفير الحماية الدولية للثورة السورية ،أو تقديم أي إسناد
سياسي أو عسكري قد يساعد الثورة في تحقيق االنتصار  .وقد وضح ذلك كالشمس من خالل متاجرة
هيلري كلينتون بالشعارا ت البراقة ،ومثلها أوربا ،ولم تسمح أمريكا لتركيا وحلفائها األخرين بالدعم
الصريح الفعلي للثورة السورية ،مثل تسليح الجيش السوري الحـر ،بل حذرت منه ،بحجة أن يقع
السالح في أيدي القاعدة  ...وزارت وزيرة خارجية أمريكا عواصم الخليج العربي وتركيا تحذرهم من
دعم الثورة السورية  ،بحجة واهية وهي أن السالح سيصل إلى القاعدة ...
إفشال الثورة السورية أمسى اليوم أحد األهداف االستراتيجية للدولة اإلسرائيلية ( ،ومن يتبعها مثل
أمريكا ) ومن مهازل التاريخ أن تقف إسرائيل و إيران وحزب هللا على أرض مشتركة ،وفي خندق
واحد لحماية النظام السوري من ثورة الشعب.
مصدر فرنسي  :إسرائيل أبلغتنا رغبتها في بقاء نظام األسد (.)1
....وأضاف المصدر أن الجانب الفرنسي سأل الجانب اإلسرائيلي ماهي سياسته إزاء سوريا  ،فردت
الحكومة اإلسرائيلية بالقول  :إن إسرائيل تريد ترك سوريا على وضعها الحالي  ،وأضافت في إمكانها
تدمير سوريا في أي وقت  ،ولكن النريد إضعاف الرئيس بشار األسد  ،فهو ضعيف كما هو  ،ولنتركه
على حاله  ،ألننا النعرف ماذا يأتي بعده .
وأكد المصدر نفسه أن هناك اختالفا ً في الرأي حول الموضوع السوري بين الجانب األمريكي الذي عبر
عن استيائه الكبير بالنسبة لسوريا األسد الذي تريد إسرائيل بقاءه ...
عدد المستوطنين في الجوالن يزيد على السكان العرب


ونشر موقع ( كلنا شركاء ) موضوعا ً عن الجوالن فاي ( )2005/6/ 12لاذلك أحببات أن ألخاص
بعضه  .وهذه أهم العناوين(: )2

ـ حملة جديدة استيطانية في الجوالن لجلب مئات العائالت اليهودية .
 - 1الحياة العدد(  )1605في ( ... )2007/ 3/ 22باريس من رندة تقي الدين
 - 2موقع كلنا شركاء  ،في 2005/6/12
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ـ استقطاب (  )300عائلة يهودية ضمن عام (. )2005
ـ عنوان الحملة  :الجوالن مشرع أبوابه لكم وهو مفعم بالحياة .
ـ وجاء في الحملة  :الجوالن يتميز بالهدوء األمنـي  ،ومستوى المعيشة المرتفع لدى المستوطنين .
ـ الطبيعة الخالبة والهـدوء واألمـان ينتظرونكم في الجوالن .
ـ ( )21مستوطنة ممتدة من جبل الشيخ وحتى بحيرة طبريا ؛ فتحت أبوابها الستقبال القادمين الجدد .
ـ ازداد االستيطان في الجوالن في السنوات األخيرة بنسبة (. ) % 400
ـ ( )700عائلة يهودية استوطنت الجوالن في السنوات األربع الماضية .
ـ ( ) % 97من القادمين للجوالن من أراضي ( ) 48و ( ) % 3قادمون جدد .
وهذا يبين عظام هاذه الجريماة  ،التاي جعلات الجاوالن ماالذا ً آمناا ً للصاهاينة الاذين يهرباون مان انتفاضاة
حماس والجهاد اإلسالمي [ اإلخوان المسالمون فاي فلساطين ]  ،بينماـا يوفاـر النظاام األساـدي لهاـم ماالذا ً
آمنا ً في الجوالن .
ـ ارتفعت نسابة الساياحة عاام ( )2002بنسابة ( ، ) % 7وفاي عاام ( ) 2003ارتفعات بنسابة ( ) % 15
ويبلغ متوسط السياح الذين يزورون الجوالن سنويا ً (  ) 3ماليين سائح ....
ومااازال النظااام األساادي منشااغالً فااي الحفاااظ علااى الكرسااي  ،ليسااتمر النهااب والساالب ماان قااوت الشااعب
السوري واللبناني  ،منشغالً عن تحريار الجاوالن  ،أو تعكيار أمان الصاهاينة فياـه  ،حتاى ارتفعات أساعار
العقارات في الجوالن  ،لتكون أغلى أسعار عقارات في األراضي المحتلة كلها ....
ثم تطالعنا صحيفة السفير في (  ،) 2006/10/31بالخبر التالي :
عدد مستوطني الجوالن يتجاوز أهلها العرب!
ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) األميركية أمس ،أنه عقب انتهاء الحرب اإلسرائيلية األخيرة على
لبنان ،أطلق قادة المستوطنات اإلسرائيلية حملة إعالمية بكلفة  250ألف دوالر ،لجذب الشباب
اإلسرائيلي إلى هضبة الجوالن السورية المحتلة ،بهدف مضاعفة عدد اليهود في الهضبة ليصل إلى 40
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ألف مستوطن في غضون عشرة أعوام ،وذلك عبر إغرائهم بنمط الحياة هناك وبإمكان اعتمارهم قبعات
رعاة البقر بدل قلنسوة اليهود التقليدية.
وأوضحت الصحيفة أن حركة النمو االستيطاني انتعشت في الجوالن خالل السنوات األخيرة ،وأنه
للمرة األولى سيتجاوز عدد المستوطنين اليهود في الجوالن قريبا ً ،عدد المواطنين العرب الذين يبلغون
عشرين ألف نسمة ،مشيرة إلى أن  400عائلة يهودية تنتقل إلى الجوالن كل عام.

ويقول أشرف المقداد :
القصة الكاملة والرهيبة لتآمر األسد مع إسرائيل على حوران
ألول وهلة تبدو هذه القصة كأنها من قصص ألف ليلة وليلة الخيالية ولكنها قصة حقيقية وفاضحة ،ال
وبل مدهشة الستعداد بشار ألن يتعاون مع الشيطان ليبقى هو وفساده على قلوب السوريين في أبشع
طريقة وصل بها إلى التآمر علىهم مع مايطبل له هو وأعوأنه من أنه مناضل وصامد ومقاوم وممانع.
وصلتني رسالة من شخص يعيش في السويد يخبرني أنه كان من المترجمين في المفاوضات التي لحقت
حرب تشرين عام  1973وأنه استغرب دخول دبابات الجيش السوري إلى منطقة نوى وتسيل وجاسم
والحارة في حوران المتاخمة للجبهة السورية -اإلسرائيلية .فحسب ما شهده وترجمه أن هناك منطقة
ّ
منزوعة السالح أو محدودة السالح تمتد حسب القطاع (جبهة الجوالن كانت مقسمة إلى ثالثة قطاعات
شمالي ،أوسط  ،وجنوبي)  .ففي الشمالي هي  10كم واألوسط  25والحنوبي 30كم.....وأصر هذا
الشخص أن دخول هذه الدبابات هو اختراق لهذه االتفاقية واستغرب سكوت إسرائيل على ذلك .
تفاجأت بهذه المعلومات وقررت أن أتحقق منها ،ومن أعلى درجات المسؤولية فهذه االتهامات ليس فقط
خطيرة جدا ً ،وتثبت خيانة نظام بشار لشعبه واستعداده للذهاب إلى أي مدى لبقاء فساده وإجرامه .بل
تثبت يد إسرائيل في جرائم ضد اإلنسانية ضد شعب أعزل واستعداد إسرائيل للذهاب إلى أى مدى
للمساعدة على بقاء نظام بشار على قلوب الشعب السوري تحت أي ظروف وإجرام .فشكلت فريق عمل
وطلبت من صحافي مصري هنا في سيدني أن يتكفل بالجانب اإلسرائيلي وتكفلت بالجانب السوري
وتكفلت صديقة ناشطة أسترالية باألمم المتحدة.
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فبدأت بالتأكد من وجود هذه الدبابات في منطقة الحارة وتسيل وجاسم ونوى وتأكدنا سريعا ً ووجود
فيديوهات عن مذبحة جاسم وتسيل واضح وغير قابل للنقاش ،ثم استخدمنا غوغل ومواقع األمم المتحدة
لنتأكد من بنود اتفاق الهدنة بين إسرائيل وسورية ....اإلتفاق رقم  350لمجلس األمن بتاريخ
 1974/_5/_13يحدد وبدقة مواقع الهدنة والمناطق المعزولة السالح والمناطق المحدودة السالح
وللمفاجأة أنها كلها على الجانب السوري فقط!!!! وتثبتنا أن هذه المناطق تغطي هذه المناطق تماما ً
فكيف أدخل بشار الدبابات إلى هذه المناطق إذا ً ؟ ولماذا سكوت األمم المتحدة وإسرائيل على هذا
االختراق الواضح والفاضح لهذه االتفاقية؟
بدأنا بقوات  UNDOFوهي قوات األمم المتحدة التي تشرف على هذه االتفاقية على الجانبين السوري
واإلسرائيلي  ..فاتصل الصحفي المصري بقيادة هذه القوات على الجانب اإلسرائيلي وهو الجنرال
"ماركو كرمنالي" وسأله عن هذه الخروقات فأنكر هذا الجنرال معرفته بأي خروقات وأكد أن وظيفته
هي نقل أي اختراقات "إسرائيلية فقط وليس السورية واقترح االتصال بزميله في الجانب السوري
الجنرال "ناتاليو اي كارما" وزودنا برقم مكتبه في سورية ...
قمت أنا باالتصال وبعد رنات طويلة تحولت مكالمتي إلى غرفة العمليات فأجابني شخص مشغول على
مايبدو فحيث طلب مني االنتظار ريثما يتعامل مع أمور طارئة لديه على مايبدو ،وتركني استمع لكل
مايقول وكل مايقال له عبر االتصاالت الالسلكية،وفهمت أنه يسجل تقارير ضباط هذه الوحدة على
األرض حيث يبلغونه بعدد اآلليات ومواقعها في مناطق الخرق الحاصل على الجانب السوري .
عاد إلى بعد عدة دقائق جيث عرفت عن نفسي كصحفي أسترالي وعندها أعطاني رقم قائده الجوال
اتصلت بهذا الجنرال(نتاليو أي كارما) وعرفته على نفسي كصحفي أسترالي وسألته عن هذه
االختراقات ،فأنكر وجود أي اختراقات ،فأجبته أنه لدي شهود عيان وأنني قد استمعت بنفسي لتقارير
ضباطه على األرض عن هذه االختراقات ،فتفاجأ وصمت لفترة ثم طلب مني عدم النشر حاليا ً "ألن
الوضع خطير جدا ً" وهو األن في مبني هيئة األركان السوري ينتظر مقابلة رئيس األركان السوري ...
ثم طلب مني التحدث "مع األمريكان" ألنهم "يطيرون طائرات تصوير كل ستة ساعات وهم أعرف منه
عن هذه االختراقات ،تفاجأنا من محاوالت قوات األمم المتحدة من رمي مسؤولياتهم على أي شخص
كان وعدم تحملهم مسؤولية رفع التقارير عن هذه االختراقات إلى مجلس األمن كما ينبغي علىهم ...
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رجع الصحفي المصري واتصل بقائد الوحدة في إسرائيل ووضع لهم مانعرف وطلب ردة فعله  ...فقال
لنا بكل صراحة أنه إذا لم يقرر الطرفان "اإلسرائيلي أو السوري " أخذ أي اختراقات إلى مجلس األمن
فليس بيد هذا المجلس أو هذه القوات(االمم المتحدة) أي شيء ليعملوه سوى المراقبة!!
أي بما معناه "إذا القاضي راضي" فليس لألمم المتحدة ما تفعله!!
فقررنا أن نأخذ هذه المعلومات إلى الحكومة اإلسرائيلية نفسها  .فاتصلت الصديقة األسترالية والصحفي
المصري بمكاتب باراك ومكتب دالي ا اتسحاق ووضعنا هذه األسئلة لديهم فجاء الرد بأن نسأل مكتب
رئيس مجلس الوزراء عن هذا  ...فطلبنا مساعدة صديق يهودي هنا عارف بطريقة عمل الحكومة
اإلسرائيلية فأكد لنا أن تحويلنا من مكتب باراك ومكتب داليا(رئيسة المعارضة) يعني أن قرارا ً قد اتخذ
حول هذه من مكتب رئيس الوزراء فقط وليس من مجلس الوزراء أو من اللجنة الدفاعية المصغرة
الوزارية ...
فهذا يعني أن الموساد اإلسرائيلي التابع لمكتب رئيس الوزراء هو الذي طلب ورئيس الوزراء وافق
بدون الرجوع لمجلس الوزراء حسب صالحيته كرئيس أعلى للموساد  ...فعلى مايبدو اعتبر رئيس
الوزراء هذه األمر أمرا ً مخابراتيا ً بحتا ً وليس أمرا ً يهم األمن القومي إلسرائيل!!!
أي بالعربي األفصح من هذا أن هناك صفقة بين الموساد والنظام السوري وقد كان رئيس الوزراء
اإلسرائيلي راضيا ً أن مصلحة إسرائيل قد خدمت بالموافقة على هذه الخروقات وأنه متأكد تماما ً من
نوايا سورية وأنها غير عدوانية على اإلطالق على المدى المباشر والطويل ليسمح بمثل هذه الخروقات
وهناك بالتأكيد صفقة ما تستفيد منها إسرائيل بسكوتها عن هذه االختراقات...
مايهمنا كثوار سوريين أن نفضح هذا التآمر بين إسرائيل والنظام السوري ونحذر جميع من يستخدمهم
هذا النظام كحماس وحزب هللا عن أن أي صفقة أسدية موسادية هي على حسابهم بالتأكيد ..فأهل حوران
الصامدة ليسوا هم فقط المعنيين بمثل هذه الخيانة الفاضحة بل من سيقع ضحية هذه االتفاقيات ونتذكر
"مغنية" ومسؤول حماس المقتول في دبي ونتساءل عمن سيكون ثمن دخول دبابات األسد إلى حوران
...

187

وفي أخر خطوة قمنا فيها توجهنا للسفارة اإلسرائيلية في كانبرا بما نعرفه ووضعنا هذه األسئلة لدى
"اينات ويس" المسؤولة الصحفية" والتي عند سماعها بهذا طلبت  24ساعة لترد عليها ثم بعد هذه
الفترة اتصلنا فرفضت اإلجابة على أي من أسئلتنا...
وعند سؤالها "بالمشمرمحي" عن إذا هي تنكر أي صفقة حصلت بين إسرائيل والنظام السوري أجابت
"أرفض التعليق" .وبمن يعرف باللغة الدبلوماسية هذا يكون أقرب شيء لالعتراف بهذه االتهامات...
نضع هذه الحقائق بيد شعبنا وبيد المجتمع الدولي فليس فقط النظام السوري المجرم هو من يذنب
بالجرائم ضد اإلنسانية بل لديه شريك في حكومة نتنياهو ويجب أن نساءل نتنياهو عن موافقته دخول
الدبابات السورية إلى حوران وهو العارف تمام المعرفة بماذا ستستخدم هذه الدبابات  .فهي هناك ليس
لتحرير الجوالن أو لهدف دفاعي أو هجومي بل هي لذبح أبناء شعبنا العزل الميامين ...
ثورة سوريا تكشف بوضوح أسرار عالقة األسد بإسرائيل
المختصر ()2011/10/21
تتسم العالقات السورية اإلسرائيلية بازدواجية سياسية ،تكشفت أبعادها وأسرارها مع اندالع ثورة
الغضب الشعبي ضد بشار األسد ،من خالل حقائق كشفتها عناصر ال ُمعارضة السورية ،والتي لم تجرؤ
من قبل على البوح بها.
وأكدت هذه الحقائق أن إسرائيل تنظر للنظام السوري الحاكم في دمشق على أنه عدو في العلن وصديق
في السر ،فبشار مثل أبيه محبوب من إسرائيل ،يستحق بالفعل حتى األن لقب "ملك إسرائيل" ...
* وتفخر إسرائيل بأن بشار صافح الرئيس اإلسرائيلي "كاتساف" أكثر من مرة أمام الكاميرات في
حضور وسائل اإلعالم الدولية .
 وسمحت إسرائيل مؤخرا ً للجيش السوري بالتوغل داخل عدد من المناطق ال ُمحرمة والمنزوعة
السالح بين سورية وإسرائيل على حدود الجوالن ،والتي لم تقترب منها القوات العسكرية
السورية مرة واحدة منذ عام  ،1973وذلك لقمع ال ُمعارضين وال ُمتظاهرين ضد النظام السوري
من أبناء درعا وريفها في شهري مارس وإبريل العام  ،2011وكان من الواضح أن الثناء
اإلعالمي اإلسرائيلي على نظام بشار األسد هو تعضيد لسياسته القمعية ضد الثوار ،حيث أبدت
صحف اإلسرائيلية قلق حكومة إسرائيل وخوفها من احتمال سقوط نظام بشار األسد،
واحدة من ال ُ
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وذهبت إلى أبعد من ذلك بقولها أن معظم أبناء الشعب اإلسرائيلي يصلون من كل قلوبهم هلل بأن
يحفظ النظام السوري الحالي تحت قيادة رئيسه بشار .
وبعد أن استطلعت وسائل اإلعالم اإلسرائيلي آراء خبراء األمن واالستخبارات في جهازي أمان
والموساد بشأن تصريحات بشار األسد العنترية ،أكدت صحيفة هاآرتس" :أن تصريحات النظام
السوري ضد إسرائيل ليست سوى ُمجرد شعارات لالستهالك المحلي ،لكسب الرأي العام
الداخلي في سوريا" ،ولم تغفل الصحيفة ذكر أن النظام السوري رغم زعمه بعدائه إلسرائيل لم
يقم بأي أعمال عسكرية ضدها........
ورغم فشله في إيجاد نقاط التفاق سالم يستعيد من خالله الجوالن ،لم تنقطع االتصاالت السرية
غير معلومة األهداف بين مبعوثين سريين من قبل األسد مع إسرائيل ،وقد أسهمت هذه
االتصاالت في تصعيد غضب المعارضة ،هذا إضافة إلى مسرحية التظاهرات أمام مرتفعات
الجوالن ومحاولة اختراق الحدود ،تلك التي تم التخطيط لها بغية توجيه األنظار بعيدا ً عن أعمال
قمع وقتل الثوار والمعارضين في سوريا ،ولم يتوان نظام بشار بالتضحية ببعض الفلسطينيين،
ُمستغالً وطنيتهم وحماسهم ،واللعب بهم كورقة لتلميع وجه النظام السوري ،لكن في حقيقة األمر
لم ينجح في إبراز نظامه على أنه مقاوم حقيقي للعدو اإلسرائيلي....
ثم جاءت الرياح بما ال يشتهي عرين األسد السوري ،حيث برزت للسطح ثورات الربيع العربي،
وطالت سوريا موجة الثورات ،ليجد نفسه في مواجهة مع الشارع السوري ،ليعود إلى جلباب
سياسة والده ،مع فارق كبير ال يمكن إغفاله ،وهو أن سابقه كان في صراع داخلي مع أتباع
سنة ،أما بشار ففي مواجهة تضم خليطا ً من كافة الطوائف السياسية والدينية .
ال ُ
إن النظام السوري بقيادة "بشار األسد" يقمع الثوار في بالده ويحظى بتأييد أمريكي إسرائيلي،
حتى وإن صرحت واشنطن وتل أبيب في المحافل الدولية بغير ذلك ،ألنه ليس من مصلحة
إسرائيل قيام دولة ديمقراطية سورية ،كما يلقي بشار دعما ً من إيران مذهبيا ً وسياسيا ً ،فيما تلتزم
دول من الخليج الصمت خوفا ً من تصدير الثورة إليها ،أما تونس ومصر والحكومة االنتقالية
الليبية وثوار اليمن فهم قلبا ً وقالبا ً مع ثوار سوريا.
فهل سينجح بشار األسد في وأد الثورة السورية ؟ وإلى متى ستبقى أمريكا وإسرائيل تدعمه ؟
أسئلة ستجيب عنها األيام ال ُمقبلة..وستتكشف مزيد من أسرار التعاون السري بين سوريا
وإسرائيل .
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()1

تعاون الصهيونية والصفوية

هل تجوز المقارنة بين الدولتين  :الصفـــويــــة والصهيــونيـــة

()2

ث ّمة فروق حقيقية ،و َمشابِه حقيقية ،بين الدولتين الصفوية والصهيونية،
المراقب لكل منهما ،الخبير بحقيقة كل منهما ،بين الرغبة في
تضع
َ
المقارنة من منطلق عقلي مشوب بالحذر ،واستبعاد هذه الرغبة من منطلق
عاطفي مشوب بالتو ّجس !..إالّ أن اإلحساس بالمسؤولية إزاء وعي األ ّمة،
الديني والسياسي والتاريخي ..يدفع الباحث إلى المقارنة ،دفعا ً ال ِقبل له
بمقاومته!
صة!) ،اخترعها لها شخص
 -1الدولة الصفوية قامت على عقيدة (خا ّ
يهودي ،اسمه عبد هللا بن سبأ ،الملقّب بابن السوداء .بينما الدولة
 -1الصفويون ساللة من سالالت ملوك فارس بعد الفتح االسالمي أسس دولتهم في أذربيجان إسماعيل الصفوي عام 1500م ثم بسط نفوذهعلى شروان والعراق وفارس واتخذ من تبريز عاصمة لدولته.
أعلن إسماعيل الصفوي أنه سليل االمام السابع (مع أن أصله فارسي وليس بعربي ) كما أعلن بأن الشيعية دين الدولة وحارب إسماعيل
أهل السنة والجماعة الذين كانوا األكثرية في البالد التي سيطر عليها ،ففي تبريز وحدها كانت نسبة السنة ال تقل عن  .%65وبلغت الدولة
الفارسية أوجها في عصر الشاه عباس الصفوي (1629-1588م) الذي استعان باإلنجليز وأقام لهم مراكز وأوكارا ً في إيران فكان من
كبار مستشاريه  :السير أنطوني والسير روبرت شيرلي واستطاع الشاه عباس أن يحقق انتصارات على الدولة العثمانية عندما استغل
حربها مع النمسا من جهة ،ودعم االنجليز له من جهة ثانية ،واستفاد من الضعف والفتن الداخلية في الدولة العثمانية من جهة ثالثة  .ويشهد
على شاه عباس األول شاهد من أهله فيقول :وإثر ظهور البرتغالين في المنطقة بدأت إليران عالقات تجارية مع انجلترا وفرنسا وهولندا
ومهدت هذه العالقات إلى اتصاالت على مستوى دبلوماسي وثقافي وديني عند اعتالء شاه عباس األول عرش فارس عام 1587م وسجلت
تغيرات أساسية في البالد وفي عالقاتها مع الغرب ،وكان من نتائج التحول السياسي الذي أحدثه شاه عباس أن غص بالطه بالمبشرين
والقساوسة فضالً عن التجار والدبلوماسين والصناع والجنود المرتزقة فبنى الغربيون الكنائس في إيران ...
وعمل الصفويون على تحويل الحجاج اإليرانيين من مكة إلى مشهد وقد حج الشاه عباس الصفوى سيرا ً على األقدام من أصفهان إلى مشهد
زيادة في تقديسة لضريح اإلمام علي الرضا كما يزعمون قاتلهم هللا ،وليكون في عمله هذا قدوة لإليرانيين ومنذ ذلك العهد أصبحت مشهد
مدينة مقدسة عند الشيعة ...
ينس الفرس هذا
وعاشت الدولة الصفوية منذ عام 1500م حتى 1722م حيث قضى عليها العثمانيون واألفغان ،وإلى الوقت الحاضر لم َ
وقد دعموا أمريكا ضد طالبان وحربهم القذرة تلك ماهي إال مقدمات لمؤامرات قادمة ضد المسلمين ،فقد قتلوا المسلمين هناك بمعاونة من
الخنازير أمريكا وبريطانيا ،وخلف األفشاريون الذين اشتهر منهم الملك نادر شاه وبعد انتهاء عهد األفشار حكمت إيران األسرة القاجارية
التي استمر حكمها حتى عام 1344م حيث انتهى الحكم الى أسرة بهلوي ومما يجدر ذكره أن األفشار والقجار هم روافض ...
فالصفويون في شخص شاه عباس األول أقاموا دولة فارسية باطنية وحاربوا المسلمين السنة في إيران وتعاونوا مع أعداء االسالم
كاالنجليز والبرتغال وشجعوا ألول مرة بناء الكنائس وأطلقوا العنان للمبشرين والقساوسة ليفسدوا في بالد المسلمين وليرفعوا رايات
الشرك واإللحاد
 - 2ماجد زاهد الشيباني ...
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الصهيونية قامت على أساس عقيدة يهودية فاسدة مح ّرفة ،اخترعها اليهود
ألنفسهم!
محرفة عن عقيدة
 -2العقيدة الصفوية ،التي تقوم عليها دولة الفرس اليوم،
ّ
إسالمية صحيحة .والعقيدة الصهيونية ،التي تقوم عليها دولة الصهاينة،
محرفة عن عقيدة يهودية ،صحيحة في األصل!
ّ
 -3الدولة الصفوية الحالية ،قامت في إيران على أساس تطهير مذهبي،
مارسه الشاه إسماعيل الصفوي ،ضدّ أبناء السنّة ،الذين كانوا يشكلون
أكثرية ساحقة في إيران! كما مارست تنكيالً بشعاً ،ضدّ األعراق غير
الفارسية الموجودة في إيران ،من عرب وغير عرب( .وما يجري حتى
ي ماثل للعيان! .).والدولة الصهيونية
اليوم ضدّ عرب األحواز ،شاهد ح ّ
مارست تطهيرا ً عرقياً ،ضدّ عرب فلسطين ،بين قتل وحبس وتشريد،
وتجريف أراض ،ومصادرة أراض ،وهدم بيوت ..وما تزال تمارس
أفعالها هذه ،حتى الساعة!..
 -4الدولة الصفوية ،محتلّة لبعض أراضي جيرانها (الجزر الثالث التابعة
لدولة اإلمارات العربية المتّحدة) ،وإقليم األحواز ( عربستان ) .والدولة
الصهيونية محتلّة لبعض األراضي التابعة للدول المجاورة لها (الجوالن
السوري) ،إضافة إلى احتاللها لفلسطين بكاملها! (واألراضي التي تخلّت
عنها للشعب الفلسطيني ،خاضعة لهيمنتها ،تقتحمها متى أرادت ،وتغلق
منافذها متى شاءت ،وتضع بينها الحواجز بالطريقة التي تحبّ  ،وتعتقل من
أبنائها َمن تودّ اعتقاله ،وتغتال َمن تدفعها مصالحها أو أحقادها إلى
اغتياله!).
 -5الدولة الصفوية ،تآمرت مع أمريكا على احتالل أفغانستان والعراق،
بل دفعت أمريكا ،إلى احتالل العراق بدبابات أمريكية ،وطائرات أمريكية،
ومارينز أمريكي لحساب إيران! وشارك عمالء إيران العراقيون ،وأجهزة
سسات .والدولة
استخباراتها ،بتخريب العراق ،وطنا ً وجيشا ً وشعبا ً ومؤ ً
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الصهيونية قامت بالمه ّمة نفسها ،في دفع أمريكا إلى احتالل العراق،
وأسهمت ،وما تزال ،في تخريبه وتمزيقه ،والعبث بأمنه.
 -6الدولة الصفوية ،تهدّد جيرانها ،بما تملك من أسلحة متطورة وجيش
ضخم !..والدولة الصهيونية مارست هذا التهديد ،سنين طويلة مع جيرانها
وما تزال.
 -7الدولة الصفوية ،تطمح إلى الهيمنة التا ّمة ،على منطقة الشرق األوسط،
والسيّما الدول العربية .والدولة الصهيونية ،تطمح إلى هذه الهيمنة ،منذ
قيامها في أواسط القرن الماضي ،وما يزال طموحها هذا ،حتى الساعة،
زادا ً يومياً ،لساستها وعسكرها ،ورجال استخباراتها ،ومواطنيها جميعاً!
 -8الدولة الصفوية ،تتّخذ من مذهبها الشيعي الصفوي ،وسيلة إلخراج
المسلمين عن دينهم ،وجذبهم إلى العقيدة الصفوية الشيعية ،عن طريق
مب ّ
شريها ،الفرس وغير الفرس ،ليكون المتشيعون الجدد جنودا ً لها ،في
سعيها إلى الهيمنة على دول المنطقة العربية .والدولة الصهيونية ،تسعى
جاهدة ،إلى إخراج المسلمين عن دينهم ،بوسائل اإلفساد العقَدي والخلقي،
ليكونوا عوامل هدم في بلدانهم ،بدالً من أن تَعتمد عليهم هذه البلدان ،في
مقاومة الهيمنة الصهيونية عليها ،واستباحتها ،شعوبا ً وأوطاناً ،وعقائد،
وثقافات!..
ويبقى السؤال ،الذي البدّ من طرحه على كل عاقل ،من أبناء األ ّمتين،
العربية واإلسالمية ،وفي المقدّمة منهم صناع القرار والرأي العقالء،
الذين ال يَخلب ألبابهم شعار زائف ،أو إعالم مخا ِتل ،أو َوهم َم َرضي
مزمن !..والسؤال هو:
أي المشروعات الثالثة أخطر ،على األمّتين العربية واإلسالمية ،حاضرا ً
ّ
ومستقبالً :المشروع الصفوي الفارسي ،أم المشروع الصهيوني ،أم
تحالف المشروعين معاً ،واتّفاقهما على اقتسام الهيمنة والنفوذ ،على
غنائم وأسالباً ،بين الدولتين
األمتين العربية واإلسالمية ،وتمزيقهما
َ
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المتن ّمرتَين المتعملقتَين !..في غياب شبه تا ّم ،للقادة المؤهلين المخلصين،
عن مواقع صنع القرار ،في العالم العربي واإلسالمي بين المحي َ
طين!..
صبوا أنفسهم قادة ..بين العجز ،والجهل ،والجبن،
وضياع شبه تا ّم ،لمن ن ّ
ي حليفاً ،واتّخذه
واللهو ،والتآمر ،واالستسالم إلرادة
ّ
عدو مجرم ،س ّم َ
الضائعون من صناع القرارات ،حاميا ً ونصيراً!..

 وحسب ما تقتضيه التقية المطورة تقوم وسائل إعالم الصفوية بسب وشتم إسرائيل صباح مساء،
كما هو الحال بين النظام األسدي وأمريكا ،حيث يتهم كل معارض له بالعمالة مع أمريكا ،وهو
أي النظام األسدي العميل الحقيقي ألمريكا ،وكذلك إيران ،تدعي أنها عدوة رقم ( )1للصهاينة،
وأنها تعد وتدرب جيش ( القدس ) لتحريرها من الصهاينة ،وإيران متفاهمة مع إسرائيل كما
سنرى ...
كتاب التحالـف الغـادر بين إيران وإسرائيل :
تلخيص لعرض كتاب ( التعامالت الســريّة بين إسرائيل وإيران والواليات المتّحدة األمريكية )(.... )1
يقول السيد باكير :
 -1يعتقد بارسي أن العالقة بين المثلث اإلسرائيلي -اإليراني – األمريكي تقوم على المصالح و التنافس
اإلقليمي و الجيو-استراتيجي و ليس على اإليديولوجيا و الخطابات و الشعارات التعبوية الحماسية...إلخ.
وتعليقي على ذلك أن إيران دولة تسعى لتكون إمبراطورية ،لها مصالح إقليمية ،وربما تحلم بما وراء
البحار ،كما هي أمريكا في فلسفتها البراغماتية ،وأختلف مع الكاتب في أهداف إسرائيل ،التي أرى أنها
( عقائدية ) أكثر منها ( براغماتية ) ،والصهيونية العالمية تسوق كالً من أمريكا وإيران لتنفيذ أهدافها
البعيدة .
 - 1الذي كتبه السيد ("تريتا بارسي" أستاذ في العالقات الدولية في جامعة "جون هوبكينز" ،ولد في إيران و نشأ في السويد ،حصل على
شهادة الدكتوراة في العالقات الدولية في رسالة عن العالقات اإليرانية-اإلسرائيلية .ويرأس "بارسي" المجلس القومي اإليراني-األمريكي،
و له العديد من الكتابات حول الشرق األوسط ،و هو خبير في السياسة الخارجية األمريكية ).عرض السيد ( على حسين باكير ) هذا
الكتاب ،وقد أعجبت جدا ً به ،لذلك ألخص هذا العرض ،مع تبويب مدرســي كما تعودت .
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 -2و استنادا ً إلى الكتاب ،فإن إيران و إسرائيل ليستا في صراع إيديولوجي بقدر ما هو نزاع استراتيجي
قابل للحل .و يكشف الكتاب الكثير من التعامالت اإليرانية – اإلسرائيلية السريّة التي تجري خلف
الكواليس  .كما يؤّ كد الكتاب أن أحدا ً من الطرفين (إسرائيل و إيران) لم يستخدم أو يطبّق خطاباته
النارية ،فالخطابات في واد و التصرفات في واد آخر معاكس.
أقول  (:الننـس غمز على اليسـار واذهب من اليميــن) .
 -3وفقا ً لبارسي ،فإن إيران الثيوقراطية ليست "خصما ً العقالنياً" للواليات المتّحدة و إسرائيل كما كان
الحال بالنسبة للعراق بقيادة صدّام و أفغانستان بقيادة الطالبان .فطهران تعمد إلى تقليد "الالعقالنيين"
من خالل الشعارات و الخطابات االستهالكية و ذلك كرافعة سياسية و تموضع ديبلوماسي فقط .فهي
تستخدم التصريحات االستفزازية و لكنها ال تتصرف بنا ًء عليها بأسلوب متهور و أرعن من شأنه أن
يزعزع نظامها.
 -4وتتشابه إيران مع إسرائيل في موقف كل منهما من العرب :
أ -كلتا الدولتين تميل إلى تقديم نفسها على أنها متفوقة على جيرانها العرب،
وينظر العديد من اإليرانيين إلى أن جيرانهم العرب أقل منهم شأنا ً من الناحية
الثقافية و التاريخية و في مستوي دوني ( .تذكروا الشعوبية ) ،و يعتبرون أن
الوجود الفارسي على تخومهم ساعد في تحضّرهم و تمدّنهم و لواله لما كان
لهم شأن يذكر.
في المقابل ،يرى اإلسرائيليون أنهم متفوقون على العرب بدليل أنهم انتصروا عليهم في حروب كثيرة .
ب  -و يشير الكتاب إلى أنهما يلتقيان أيضا ً حاليا ً في نظرية "ال حرب ،ال سالم" .اإلسرائيليون ال
يستطيعون إجبار أنفسهم على عقد سالم دائم مع من يظنون أنهم أقل منهم شأنا ً و ال يريدون أيضا ً
خوض حروب طالما أن الوضع لصالحهم ،لذلك فإن نظرية "ال حرب ،ال سالم" هي السائدة في
صل اإليرانيون إلى هذا المفهوم من قبل .
المنظور اإلســرائيلي .في المقابل ،فقد تو ّ
ج  -األهم من هذا كلّه ،أن الطرفين يعتقدان أنهما منفصالن عن المنطقة ثقافيا ً و سياسياً.
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إثنياً ،اإلسرائيليون محاطون ببحر من العرب ،و دينيا ً محاطين بالمسلمين السنّة .أما بالنسبة إليران،
فاألمر مشابه نسبياً .عرقيا ً هم محاطون بمجموعة من األعراق غالبها عربي خاصة إلى الجنوب و
الغرب ،و طائفيا ً محاطون ببحر من المسلمين السنّة .وأن إيران اختارت أن تميّز نفسها عن محيطها
عبر إتّباع التشيّع بدالً من المذهب السني السائد و الغالب.
 -5اللقاءات الســرية بين الصهيونية والصفوية(:)1
ويكشف الكتاب أن اجتماعات سرية كثيرة عقدت بين إيران و إسرائيل في عواصم أوروبية اقترح فيها
اإليرانيون تحقيق المصالح المشتركة للبلدين من خالل سلة متكاملة تشكل صفقة كبيرة ،تابع الطرفان
االجتماعات فيما بعد و كان منها اجتماع "مؤتمر أثينا" في العام  2003و الذي بدأ أكاديمياً ،و تحول
فيما بعد إلى منبر للتفاوض بين الطرفين تحت غطاء كونه مؤتمرا ً أكاديمياً.
 -6غــزو العـراق وأفغانستان :
وجد المسؤولون الرسميون اإليرانيون أن الفرصة الوحيدة لكسب اإلدارة األمريكية تكمن في تقديم
مساعدة أكبر وأهم لها في غزو العراق العام  ،2003عبر االستجابة لما تحتاجه ،مقابل ما ستطلبه إيران
منها ،على أمل أن يؤدي ذلك إلى عقد صفقة متكاملة تعود العالقات الطبيعية بموجبها بين البلدين و
تنتهي مخاوف الطرفين.
و بينما كان األمريكيون يغزون العراق في نيسان من العام  ،2003كانت إيران تعمل على إعداد
"اقتراح" جريء و متكامل يتضمن جميع المواضيع المهمة ليكون أساسا ً لعقد "صفقة كبيرة" مع
األمريكيين عند التفاوض عليه في حل النزاع األمريكي -اإليراني.

 - 1وهو نفس األمر الذي أ َّكده الصحفي “نادر كريمي” الخبير في الشؤون اإليرانية اإلسرائيلية ،المعتقل حاليا في أحد السجون اإليرانية،
حيث بيَّن في حوار له مع “العربية.نت” أن طهران ترتبط بعالقة سرية حميمة مع إسرائيل ،وذلك من واقع مقابالت يقول إنه تم ّكن من
إجرائها مع عناصر من الموساد استمرت  20ساعة ،ومع المخابرات اإليرانية “االطالعات” ،مؤ ّكدا أن الحرب بين طهران وتل أبيب ال
تتجاوز الحرب الكالمية ،قائال“ :إن الحرب الكالمية والعنتريات التي تخوضها طهران ضد تل أبيب أوهمت المسلمين أن الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ألد أو على أقل تقدير أحد ألد أعداء إسرائيل وأهم حماة الفلسطينيين أو أحد أهم حماتهم في العالم” ،...كما يشير
الكاتب البريطاني الشهير “باتريك كوكبورن” ،المحلّل بصحيفة “اإلندبندنت” البريطانية ،أن مثل هذه التهديدات المتكررة من إسرائيل
ضد إيران نجحت في تهميش القضية الفلسطينية وخصوصا ما يتعلق بالمستوطنات اإلسرائيلية.
http://www.al-jazirah.com/2012/20120929/ar8.htm
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السري مجموعة
ت ّم إرسال العرض اإليراني أو الوثيقة السريّة إلى واشنطن .عرض االقتراح اإليراني
ّ
مثيرة من التنازالت السياسية التي ستقوم بها إيران في حال ت ّمت الموافقة على "الصفقة الكبرى" وهو
يتناول عددا ً من المواضيع منها  :برنامجها النووي ،سياستها تجاه إسرائيل ،و محاربة القاعدة.
كما عرضت الوثيقة إنشاء ثالث مجموعات عمل مشتركة أمريكية -إيرانية بالتوازي للتفاوض على
"خارطة طريق" بخصوص ثالث مواضيع" :أسلحة الدمار الشامل"" ،اإلرهاب و األمن اإلقليمي"،
"التعاون االقتصادي".
مجرد مل ّخص لعرض تفاوضي إيراني أكثر تفصيالً كان قد علم
وفقا لـ"بارسي" ،فإن هذه الورقة هي
ّ
به في العام  2003عبر وسيط سويسري (تيم غولدمان) نقله إلى وزارة الخارجية األمريكية بعد تلقّيه
من السفارة السويسرية أواخر نيسان  /أوائل أيار من العام  2003هذا .و تض ّمنت الوثيقة السريّة
مرت بمراحل عديدة منذ  11أيلول  2001ما يلي:
اإليرانية لعام  2003و التي ّ
 -1عرض إيران استخدام نفوذها في العراق لـ (تحقيق األمن و االستقرار ،إنشاء مؤسسات
ديمقراطية ،و حكومة غير دينية).
تطور أسلحة دمار شامل ،و
 -2عرض إيران (شفافية كاملة) لتوفير االطمئنان و التأكيد بأنها ال ّ
االلتزام بما تطلبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل و دون قيود.
 -3عرض إيران إيقاف دعمها للمجموعات الفلسطينية المعارضة و الضغط عليها إليقاف عملياتها
العنيفة ضدّ المدنيين اإلسرائيليين داخل حدود إسرائيل العام .1967
 -4التزام إيران بتحويل حزب هللا اللبناني إلى حزب سياسي منخرط بشكل كامل في اإلطار اللبناني.
 -5قبول إيران بإعالن المبادرة العربية التي طرحت في ق ّمة بيروت عام  ،2002أو ما يسمى "طرح
الدولتين" و التي تنص على إقامة دولتين و القبول بعالقات طبيعية و سالم مع إسرائيل مقابل انسحاب
إسرائيل إلى ما بعد حدود .1967
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 - 6المفاجأة الكبرى في هذا العرض كانت تتمثل باستعداد إيران تقديم اعترافها بإسرائيل كدولة شرعية
!! لقد سبّب ذلك إحراجا ً كبيرا ً لجماعة المحافظين الجدد و الصقور الذين كانوا يناورون على مسألة "
تدمير إيران إلسرائيل" و " محوها عن الخريطة".
( للذكرى فإن شـاه إيران من أوائل من اعترف بإسرائيل وأقام معها عالقات دبلوماسية ) .
ونقلت صحيفة “الشرق األوسط” اللندنية في  2002/2/9عن الرئيس اإليراني السابق علي أكبر هاشم
رفسنجاني قوله  :إن القوات اإليرانية قاتلت طالبان ،وساهمت في دحرها ،وأنه لو لم تساعد قواتهم في
قتال طالبان لغرق األمريكيون في المستنقع األفغاني  ،وأضاف  “ :يجب على أمريكا أن تعلم أنه لوال
الجيش اإليراني الشعبي ما استطاعت أمريكا أن تُسقط طالبان”.
محمد على أبطحي يفتخر أن إيران قدمت عونا ً ألمريكا ضد أفغانستان والعراق(: )1
محمد على أبطحي نائب الرئيس اإليراني للشؤون القانونية والبرلمانية وقف بفخر في ختام أعمال
مؤتمر الخليج وتحديات المستقبل الذي ينظمه مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية سنويًا
بإمارة أبو ظبي مساء الثالثاء  2004/1/15ليعلن أن بالده “ قدمت الكثير من العون لألمريكيين في
حربيهم ضد أفغانستان والعراق” ،ومؤكدًا أنه “ لوال التعاون اإليراني لما سقطت كابول وبغداد بهذه
السهولة”.
الرئيس اإليراني محمد خاتمي يؤكد ماقاله أبطحي :
الرئيس اإليراني محمد خاتمي انتقد اإلدارة األمريكية لعدم شكر طهران على الدعم الذي قدمته في
إطار مشروع القضاء على نظام حكم طالبان في أفغانستان .وقال :إن تعامل اإلدارة األمريكية مع إيران
كان دائ ًما سيئًا واستعالئيًا وعنيفًا .وأشار خاتمي إلى دور بالده في الحرب على أفغانستان والجهود التي
بذلتها في سبيل تهيئة األمر لألمريكيين .وقال :في الوقت الذي تعترف فيه اإلدارة األمريكية بأن إيران
قامت بخطوات الستقرار األوضاع في أفغانستان والعراق ،إال أن نرى األمريكيين يعودون ليرتكبوا
األخطاء نفسها التي مضى عليها () 50عا ًما ،فهم ال يشكرون إيران فحسب بل يتصرفون معها بطريقة
سيئة (.)2

www.hizb-ut-tahrir.info/info//index.php/.../entry_17253 - 1
http://ebaa.net/khaber/2004/01/15/khaber001.htm-2
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إيران و أميركا يتفاوضان بشأن العراق فإذا كانت هناك عداوة بين الدولتين كيف يتم االتفاق فيما بينهم
على العراق ؟؟؟ ....
دالئل التعاون بين إيران و أميركا و إسرائيل(: )1
 الحكومة األميركية تمول شركات تعمل في إيران ،ودعوة إيران إسرائيل لالستثمار في إيران .
وتذكروا فضيحة إيران كونترا وشراء إيران األسلحة اإلسرائيلية .
وقدمت أمريكا إليران أكبر خدمة تحلم بها وهي إسقاط أكبر عدوين إليران طالبان وصدام
حسين  .و قول رفسنجاني و أبطحي لوال إيران لما سقطت كابول وبغداد
والكالم اإلعالمي شيء واللعب تحت الطاولة شيء آخر ،كما رأينا في التقية المطورة .
و ال تنسى قول مستشار أحمدي نجاد (مشائي ) أننا أصدقاء اإلسرائيليين ،فكيف تضرب أميركا
وإسرائيل إيران و هم حلفاء في غزو العراق وأفغانستان ،بل حتى نجاد زار العراق تحت حماية
قوات االحتالل األميركي للعراق .
و محمد رضائي ومهدي صفري يعترفـان بحقيقة مواقف إيران ضد إسرائيل وأنها إعالمية
لخداع العرب و المسلمين (: )2
 أماط المسؤوالن اللثام عن حقيقة التصريحات المعادية إلسرائيل والغرب من قبل المسؤولين
مضطرة ّ
لبث مثل تلك التصريحات الفقاعية لكسب ثقة الشعوب
اإليرانيين ،وأكدا أن إيران
َّ
اإلسالمية !!!!ّ ،وتحقيق حلم الثورة الخمينية عام 1979م بأن تصبح إيران قائدة للعالم
اإلسالمي ،وتجدد الحلم بعد سقوط نظام صدام حسين الذي وقف في وجه الحلم الفارسي.
الغرب بأن يتوقف عن
* مهدي صفري نائبُ وزير الخارجية اإليراني وأحد ُ المسؤولَين ،نصح
َ

 -1من موقع شبكة الدفا ع عن السنة :
 - 2ايران تسعى لمحو العرب وتسعى كالفيروس للدخول بين الشعوب العربية وزراعة الفتنة بينهم ،و تسعى لنشر ثقافتها وسياستها بين
العرب كما حصل في المغرب وجزر القمر والسعودية واالمارات وقطر ولبنان ،وتعلم جيدا ً أنها ال تستطيع اختراق األنظمة العربية ولو
أن ذلك حصل فعالً مع بعض الدول مثل سوريا لكن البعض اآلخر ال تستطيع اختراقة لذلك تستعمل المواطن البسيط وطيبة قلبه وفطرته
إلقناعه بأنها صديقة ومسلمة وعدوة إسرائيل والداعمة للمقاومة لتكسب رضى وحب الشعوب العربية؛ بأنها المنقذ والصديق والمحرر
لألقصى ليكون المواطن العربي عونا ً لهم وداعما ً لهم ؟ ال والف ال فوهللا إنها ال تريد بالعرب خيرا ً ورغم عداوتنا السرائيل وكرهنا لهم
فإنا نرى أن إسرائيل عدو صامت وإيران أخطر على العرب من اإلسرائيليين فنحن نعرف جيدا ً ماذا تريد إسرائيل ونوايا إسرائيل إال أن
إيران تحركاتها وتصرفاتها مبهمة وغير واضحة  ،وهي حقا ً اخطر على العرب من إسرائيل ...
http://nmisr.com/vb/showthread.php?t=135797
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الغرب
االستماع إلسرائيل عندما يتعلّق األمر – فقط  -ببرنامج إيران النووي ،وطمأن صفري
َ
وإسرائي َل بأن إيران ال ترمي من وراء امتالك القوة النووية إال إلى كسب احترام العالم لها
خاصة العالم الغربي.
تصريحات المسؤولين اإليرانيين للصحيفة الدانمركية “ويك ايند” التي نقلتها عنها صحيفة “داا
بالدت ” النرويجية  ،بإظهار حقيقة دعم إيران للفصائل المقاومة في الدول العربية ،وأن هذا
الرئيس اإليراني دائما ً في تدمير
الدعم ال يُقصد منه مناوأة الغرب أو الرغبة التي يدندن بها
ُ
إسرائيل ،التي أكد المسؤوالن اإليرانيان تعاطفهما معها واحترامهما لها بعكس العرب الذين
يكرهون اليهود منذ القدم ،بحسب قولهما ...
إيران و الصهـانية عداء في اإلعالم وتعاون في الواقع :
يقول اإليرانيون  :الموت ألمريكا الموت إلسرائيل و يمارسون التقية السياسة المطورة ،وعلى أرض
الواقع إيران و أميركا متحالفتان مع بعض( ، )1و كذلك نذكر مباركة السيستاني لالحتالل األميركي
للعراق ،وعدم إعالنه الجهاد ضد احتالل أميركا للعراق .وكما جاء في كتاب حاكم العراق بريمر عن
السيستاني ،كذلك نجد أن أميركا صنفت جند هللا كمنظمة إرهابية و كذلك مجاهدي خلق ،وهذا دليل على
أن ما يردد عبر الميكرفونات يكذبه الواقع ونذكر بقول (مشائي ) مستشار نجاد أن الشعب اإليراني
صديق شعب إسرائيل و أميركا ،و نذكر بكتاب ألفه الكاتب األمريكي من أصل إيراني (تريتا بارسي)
بعنوان التحالف الغادر بين إيران و إسرائيل و أميركا يبين ما يخفى عن الكثيرين ....
الذي نراه أن كل ما تفعله أمريكا يصب لمصلحة إيران فأمريكا تمد الشيعة بأسباب القوة في كل من

 - 1حذر الخبير السياسي المتخصص في شؤون العراق وإيران الدكتور عبدهللا النفيسي من الخطر اإليراني على دول الخليج ،وقال ان
روح االستعالء واالحتقار للعرب تتنامى لدى الشعب اإليراني ،كاشفا ً عن صفقة إيرانية  -أمريكية ستكون دول الخليج ضحيتها األولى،
متحدثا ً عن عالقة حقيقية متنامية بين ك ٍل من إيران وأمريكا ،وإيران وإسرائيل.
جاء ذلك في حلقة من برنامج واجه الصحافة الذي يقدمه اإلعالمي داوود الشريان على قناة العربية ،والذي أكد فيها النفيسي عن وجود
نظرية "أم القرى" اإليرانية التي يقف خلفها الدكتور محمد الريجاني والذي يعد من أخطر الشخصيات كما وصفها النفيسي ،وهي النظرية
التي تُخطط لخلع الصفة عن مكة المكرمة ومنحها لمدينة "قم" اإليرانية خالل الخمسين سنة القادمة.
ووصف النفيسي سوريا ً أنها تُمثل الرئة اإليرانية في العالم العربي ،وأن خسارة األخيرة للنظام السوري كارثة لمصالحها ،بجانب تمريرها
ألهدافها من خالل إظهار مساعدتها و تعاطفها مع القضية الفلسطينية لتصل لهدفها وهو اختراق العرب.
ً
وطالب الدكتور النفيسي بسرعة قيام الكونفيدرالية الخليجية لتكون رأس الخيارات العاجلة لمواجهة إيران ،مستغربا تجاهل دول الخليج
لحقيقة التواصل بين إيران وأمريكا ،وأنه يجب منع اإليرانيين من الدخول لدول الخليج العربي.
وحذر النفيسي من صفقة خطيرة بين أمريكا وإيران يتم التجهيز لها والتي سيكون الضحية الكبرى دول الخليج العربي ،التي دعاها
الستكشاف حيثيات العالقة اإليرانية االمريكية.
http://www.sabq.org/sabq/user/news.do?section=4&id=2016
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العراق و أفغانستان و باكستان و لبنان(. )1
تمثيلية انتصار حزب هللا المزعوم تمثيلية لرفع أسهم الحزب جماهيريا ً عند المسلمين السنة وإعطائه
شرعية بوجه الدولة اللبنانية السنية أيضاً.
.ولكي تتضح الصورة فلننظر إلى باكستان السنية وكيف أصبحت الحكومة شيعية؛ تتحكم وتقتل السنة
باسم اإلرهاب . .انظروا إلى أفغانستان وكيف أصبح الشيعة (الهزارة) لهم شأن في الحكومة
األفغانية..انظروا إلى العراق وكيف أصبح شيعيا ً بامتياز بعد أن كان البوابة الشرقية بوجه المد الشيعي
..انظروا إلى سوريا الشيعية حكومياً..انظروا إلى لبنان وكيف حزب الماللي هو الدولة وليست الدولة
حكومة السنيورة السنية ....أتمنى أن هذه األمثلة توضح الوضع بدون تحليل ونعرف هل إيران الشيعية
عدوة ألمريكا والغرب أم صديقة..
وأميركا ليس لها أصدقاء دائمين فقد ضحت بحليفها السابق الشاه بعد أن رأت أنه أراد أن يخرج عن
طوعها ،أو رأت أن الخميني أكثر منه خدمة لمصلحتها ،فأتت بالخميني على الطائرة الفرنسية ولم تسمح
للشاه حتى باإلقامة في أميركا ،كما ضحت بريطانيا سابقا بالشيخ خزعل ( أمير األحواز ) و قدمته على
طبق من فضة إليران ،فال نستبعد أن يتم تقديم الكويت إلى إيران ( السمح هللا ) ،كما قدمت العراق إلى
إيران على طبق من فضة كما قال األمير سعود الفيصل.
بعض صور التعاون بين إيران و إس2رائيل و أميركا :
 -1القضية الشهيرة المعروفة ( بإيران كونترا ( حين قامت إسرائيل بتزويد إيران باألسلحة بالتعاون
 - 1منذ ان تخلت أمريكا عن الشاه  ،وسمحت بنجاح ثورة الخميني  ،بدأت أمريكا سياسة دعم الشيعة لتحارب بهم السنة وهم العدو
الحقيقي الوحيد ألمريكا ومعسكر الكفر عامة ...ويزداد األمر وضوحا ً مع األيام ...

 2ــ قالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل بحاجة إلى إيران بقدر حاجة إيران إليها  .وقالت في مقال نشرته اليوم تحت عنوان "إسرائيل وإيران :حلف
أبدي" إن في إيران وإسرائيل نظامين فاشلين مدينين بالبقاء بعضهما لبعض  .وأضاف المقال الذي كتبه عنار شيلو أن إيران محتاجة إلى إسرائيل
بصورة يائسة ،إذ "لو لم توجد إسرائيل الحتاجت إيران إلى إيجادها ،ألن إسرائيل هي ترياق النظام اإليراني .وقال الكاتب إن الخطاب المعادي
إلسرائيل "م ّكن نظام الماللي القاسي في إيران" من صرف انتباه الشعب عن مشكالته الحقيقية وعن أزمته االقتصادية وعن غالء المعيشة الذي
يرتفع إلى مستويات ال تحتمل ،وعن القمع السياسي وقتل المتظاهرين ،وعن غياب الحرية .وأضاف أن هذه التهديدات بشن هجوم قريب على
المنشآت النووية اإليرانية "هي بمثابة الزيت الذي يسكب في دواليب نظام الماللي المتعثر" ،وهي طوق نجاة تطرحه القيادة اإلسرائيلية لهذا النظام
في آخر لحظة .وقال إن بنيامين نتنياهو وايهود باراك يخدمان مصلحة المرشد والرئيس اإليراني علي خامنئي ومحمود احمدي نجاد "عندما يرتديان
قناع المعتدي وهو ما يساعد على ترسيخ تشبيه إسرائيل بالشيطان في إيران ،ويكرس تعريفها بأنها ورم سرطاني في الشرق األوسط".ويشير الكاتب
إلى أن تهديدات إيران إلسرائيل كانت هي األخرى بمثابة "الزيت في دواليب حكومة نتنياهو المتعثرة ،التي انقضت عليها كأنها غنيمة كبيرة" ،من
جانبه يرى المستشار السابق في الحكومة اإلسرائيلية زلمان شوفال في مقال له بصحيفة "إسرائيل" تحت عنوان "الواليات المتحدة تعمل لمصلحة
إيران" أن اإلدارة األميركية تعمل لمصلحة إيران  .وأضاف أن الفشل القريب في التعاطي مع الملف السوري ،سيزيد في تصميم طهران على التقدم
والتعجيل أكثر في جهودها لحيازة سالح نووي ،معربا ً عن أسفه للطريقة التي اتبعتها الواليات المتحدة وأوروبا إلى حد اآلن لمواجهة هذا التهديد.
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مع المخابرات األمريكية ،وكذلك قضية تاجر السالح اإلسرائيلي (نحوم مانبار) اقترح بأن اإليرانيين
يشترون الدبابات السوفيتية التي غنمتها إسرائيل في حرب األيام الستّة  1967من السوريين
والمصريين ،وباع مانبار اإليرانيين  22شاحنة ج ّهزت خصوصا ً للحرب الكيمياوية .الشاحنات كانت
من القوة الجوية اإلسرائيلية  .وقيمة تلك الصفقة مخ ّمنة في $. 200,000
 -2توسط مانبار بين إيران و الحكومة اإلسرائيلية ،لبناء مصنع في إيران ألقنعة الغاز ،كما رتّب عدّة
اجتماعات بين ممثلي (البيت غاي بريل وإزميل بارسيال) ورئيس برنامج صواريخ إيران ،الدّكتور
أبوسفير ،رئيس القسم ( )105في وزارة الدفاع اإليرانية .االجتماعات عرفت إلى رئيس إلبيت ،خيشوم
إمانويل ،وصدّقت من قبل مدير وزارة الدّفاع اإلسرائيلية ،ديفيد إفري .
 -3ما نشر مؤخرا ً بأن ألمانيا حجزت سفينة شحن تحمل عتاد عسكري إسرائيلي ،بيعت إلى تايلند
وأرسلت بطريقة غامضة إلى ميناء هامبورا األلماني ليباع إلى إيران ،كما في الرابط الموضح

()1

:

 -4شارون يكشف ويفضح أخوته الرافضة (( فضيحة الموســم(( :
لقد كشف أرييل شارون أخوته الرافضة في مذكراته  ،فاليهود كما هو معلوم ليس لديهم تقية في دينهم،
يقول  :حتى أنني اقترحت إعطاء قسم من األسلحة التي منحتها إسرائيل ولو كبادرة رمزية إلى الشيعة
الذين يعانون هم أيضا ً مشاكل خطيرة مع منظمة التحرير الفلسطينية  ،ومن دون الدخول في أي تفاصيل
أر يوما ً في الشيعة أعداء إسرائيل على المدى البعيد(. ))2
 ،لم َ
 -1علي أكبر هاشم رفسنجاني يعلن تعاون إيران مع أمريكا الحتالل بغداد وأفغانستان
كما نقلت صحيفة “الشرق األوسط” اللندنية في  2002/2/9عن الرئيس اإليراني السابق على
أكبر هاشم رفسنجاني قوله  :إن “القوات اإليرانية قاتلت طالبان ،وساهمت في دحرها ،وأنه لو
لم تساعد قواتهم في قتال طالبان لغرق األمريكيون في المستنقع األفغاني”.
المصدر :
http://twitmail.com/email/427114280/55/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%3A%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81-%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D9%8A

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2223717.stm- 1
( - 2مذكرات أرييل شارون ص  584-583 :ط ،1سنة  1412هـ  / 1992م  .ترجمة أنطوان عبيد  /مكتبة بيـسان لبنان – بيروت)
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وأضاف “ :يجب على أمريكا أن تعلم أنه لوال الجيش اإليراني الشعبي ما استطاعت أمريكا أن
تُسقط طالبان”.
محمد على أبطحي نائب الرئيس اإليراني للشؤون القانونية والبرلمانية؛ وقف بفخر في ختام
أعمال مؤتمر الخليج وتحديات المستقبل الذي ينظمه مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
اإلستراتيجية سنويًا بإمارة أبو ظبي مساء الثالثاء 2004/1/15؛ ليعلن أن بالده “قدمت الكثير
من العون لألمريكيين في حربيهم ضد أفغانستان والعراق” ،ومؤكدًا أنه “لوال التعاون اإليراني
لما سقطت كابول وبغداد بهذه السهولة”.
 -6الرئيس اإليراني محمد خاتمي
الرئيس اإليراني محمد خاتمي انتقد اإلدارة األمريكية لعدم شكر طهران على الدعم الذي قدمتهفي إطار مشروع القضاء على نظام حكم طالبان في أفغانستان .وقال :إن تعامل اإلدارة
األمريكية مع إيران كان دائ ًما سيئًا واستعالئيًا وعنيفًا .وأشار خاتمي إلى دور بالده في الحرب
على أفغانستان والجهود التي بذلتها في سبيل تهيئة األمر لألمريكيين .وقال :إن في الوقت الذي
تعترف فيه هذه اإلدارة األمريكية بأن إيران قامت بخطوات الستقرار األوضاع في أفغانستان
والعراق ،إال أنه ولألسف نرى أن األمريكيين يعودون ليرتكبوا األخطاء نفسها التي مضى
علىها  50عا ًما ،فهم ال يشكرون إيران فحسب ،بل يتصرفون معها بطريقة سيئة(.)1
 -7إيران و أميركا يتفاوضان بشأن العراق فإذا كانت هناك عداوة بين الدولتين كيف يتم االتفاق
فيما بينهم على العراق ...
 -8إضافة إلى إدراج أميركا منظمة مجاهدي خلق اإليرانية المعارضة ،ومنطمة جند هللا ضمن
المنظمات اإلرهابية( )2و لم تدرج حزب هللا ضمن المنظمات اإلرهابية رغم القتل و اإلرهاب
الذي تعرض له الكثيرون في الكويت و لبنان و حتى إيران ضد األحوازيين والبلوش ..
 -9الحكومة االميركية تمول شركات بحوالي  107مليارات تعمل في إيران
كشفت صحيفة“ نيويورك تايمز” أن اإلدارة األمريكية أعطت(  ) 107مليار دوالر خالل
السنوات العشر األخيرة لشركات أمريكية وأجنبية تقوم بأعمال في إيران ،كثير منها في قطاع
http://ebaa.net/khaber/2004/01/15/khaber001.htm - 1
 - 2اليوم ( )2012/9/22تعلن هيالري كلينتون وزير الخارجية وزير الخارجية األمريكية أنهم يرفعون منظمة مجاهدي خلق من
المنظمات اإلرهابية
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الطاقة ،وذلك رغم سعي الواليات المتحدة لفرض عقوبات أشدّ على طهران بسبب برنامجها
النووي .وأشارت الصحيفة في عددها أمس إلى أن هذه الشركات حصلت على المبالغ بصورة
مدفوعات لعقود أمريكية ومنح ومزايا أخرى بين عامي  2000و 2009بينما تزاول أنشطة في
إيران سواء بشكل مباشر أو من خالل شركات تابعة.
ورغم التهديد بمعاقبة الشركات التي تسعى للحصول على عقود اتحادية أمريكية في الوقت الذي
تتعامل فيه مع إيران قالت الصحيفة  :إن اإلدارات األمريكية المتعاقبة واجهت صعوبة في فرض
سلطتها على الشركات األجنبية والوحدات الخارجية للمؤسسات األمريكية.
ومن بين(  ) 74شركة أوضحت “نيويورك تايمز” أنها تتعامل مع كل من الحكومة األمريكية
وإيران هناك(  (49شركة ما زالت تزاول أنشطة في الجمهورية اإلسالمية وليس لديها خطط
معلنة لمغادرة البالد.
وأضافت الصحيفة في تحليل لسجالت اتحادية وتقارير شركات ووثائق أخرى “كثير من تلك
الشركات متوغلة في أكثر جوانب االقتصاد اإليراني أهمية”.
وذكر التقرير أن أكثر من ثلثي األموال الحكومية األمريكية ذهبت إلى شركات تزاول أنشطة في
صناعة الطاقة اإليرانية وهي مصدر رئيسي للدخل بالنسبة للحكومة اإليرانية وأحد مراكز القوة
للحرس الثوري اإليراني الذي يشرف على برامج الصواريخ والبرنامج النووي لطهران.
ومن بين تلك الشركات شركة الطاقة العمالقة رويال داتش شل ،ومجموعة الطاقة الحكومية
البرازيلية بتروبراس ،وشركة الطيران والمالحة األمريكية هني ويل وشركة صناعة السيارات
اليابانية مازدا ،ومجموعة دايليم أندستريال الكورية الجنوبية
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الفصل السادس

إيران والثورة السورية

()1

تمهيد:
انطلقت االنتفاضة السورية ضد نظام حزب البعث بمظاهرة صغيرة في حي حريقة الدمشقي ،في آذار
( ،)2011استمرت زهاء نصف ساعة قبل أن تفرقها قوات األمن ،وتعتقل عددا ً من النشطاء الذين
شاركوا فيها .ولكن المظاهرة الصغيرة سرعان ما أطلقت عشرات المظاهرات األخرى في أنحاء
مختلفة من سورية خالل األسابيع التالية.
وكانت مدينة درعا الجنوبية ،والالذقية وبانياس في الشمال ،ودوما في ريف دمشق ،أبرز مواقع
االحتجاج ،حيث ووجهت الحركة الشعبية بقدر هائل من عنف أجهزة األمن ،أدت إلى مقتل ما يقارب
الثالثمائة من السوريين خالل شهر واحد من االحتجاجات .ولكن ال عنف األجهزة وال رواية إعالم
النظام بوجود اختراق أجنبي مسلح من إرهابيين أو سلفيين نجح في إخماد االنتفاضة أو حصرها.
وليس ثمة شك أن يوم الجمعة  15إبريل /نيسان  2011مثّل انطالقة جديدة لالنتفاضة السورية ،سواء
من حيث أعداد المشاركين في المظاهرات الشعبية أو من حيث انتشار التظاهرات في كافة أنحاء سورية
تقريباً ،بما في ذلك مدن ذات أغلبية كردية ودرزية ومسيحية .في األثناء ،صادق األسد ،يوم الخميس
 21إبريل /نيسان،على قرار مجلس الوزراء بإلغاء حالة الطوارئ ومحاكم أمن الدولة ...
وكانت الجمعة  22إبريل /نيسان يوما ً مشهودا ً في مسار االنتفاضة السورية ،عندما وجهت قوات األمن
رصاصها للمتظاهرين كما لم تفعل من قبل ،موقعة أكثر من مائة قتيل في يوم واحد.
وفي الجمعة التالية  29أبريل /نيسان ،شهدت سورية مظاهرات في العديد من أنحاء البالد ،أطاحت
بآمال النظام في احتواء الحركة عن طريق نشر قوات الجيش وتصعيد حملة القمع في درعا وريف
دمشق.
كما الحالة المصرية ،ال يمكن القول أن ثمة حزبا ً أو حركة سياسية واحدة تقف خلف هذا الحراك ،كما
أنه ال يدين لقيادة فردية بعينها .الواضح أن كافة طبقات الشعب السوري وفئاته قد انخرطت في
 - 1كليم دندوش ،مركز أمية للدراسات والبحوث االستراتيجية
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المظاهرات ،وأن عدد الفعاليات السورية السياسية وقيادات المنظمات المدنية واألكاديميين ،المؤيدين
للمطالب الشعبية ،كبير ومتنوع.
لم تعترف إيران بادئ األمر بالثورة السورية أصالً على الرغم من أنها لم تكن بدعا ً من الثورات
العربية التي سبقتها ،فقد اعتبرت طهران ما يجري في سوريا مؤامرة خارجية رخيصة مدفوعة الثمن
مفضوحة الهدف ،تسعى فقط لكسر محور المقاومة و ضرب أعتى قالع المقاومة و الممانعة في
المنطقة و همزة الوصل بين إيرا ن وعراق المالكي – الذي بات مقاوما ً هو اآلخر – و بين حزب هللا
اللبناني .و يبرز اإليرانيون توافقهم مع النظام السوري حين يسمون الثورة السورية بالمؤامرة
الرخيصة و نرى هذا جليا ً في التصريح التالي:
))ما نرا ه في سوريا حاليا ً ال يشبه االنتفاضة الشعبية بشيء إنه باألحرى انتقام سياسي دولي من
دمشق بسبب وقوفها إلى جانب المقاومة و دعمها للقضايا المحقة )

()1

.

ويستمر الموقف اإليرا ني بنفس النزعة الطائفية المقيتة في دعم و تأييد نظام القتلة الطائفيين في
دمشق ،وبعد مرور ما يزيد على العام على انطالق الثورة السورية المباركة ،و رغم جماجم األطفال
التي تناثرت هنا وهناك و رغم الذبح و االغتصاب و االضطهاد الذي كان وسيلة بشار األسد الوحيدة
في تعامله مع شعبه  ،يســتمر الموقـف اإليــرا ني بالدعم بل يتزايــد ،حي يصرح المرشـد اإليـرا ني
علي خــامنئي ))  :ســـتدافع إيران عن ســــوريا ألنها تؤيد ســـياستها القائمـــة على مقاومــــة النظـام
الصهيــوني ،وتعـارض بشـــــدة أي تدخــل لقــوى أجنبيــة في الشـــؤون الداخليـــة لسوريا ))

()2

أما المستشار الدبلوماسي للمرشد خامنئي ،علي أكبر واليتي )) :فيصرح بأن أميركا تستهدف
محورالمقاومة ،و أن بشار لن يسقط و يذكر العالم بأن بشار ليس بمفرده ،وإنما تقف خلفه إيرا ن و
عراق المالكي  -المستشيط في المقاومة – ولبنان ))

()3

الحرس الثوري اإليراني في دمشق :
ومن دبي  -كتب سعود الزاهد في ( العربية نت )  :ذكرت مصادر إعالمية أن الحرس الثوري
اإليراني أرسل مؤخرا ً ( )15ألفا ً من قوات النخبة من فيلق القدس مدججة بالسالح إلى سوريا لدعم
الرئيس بشار األسد الذي يواجه ثورة شعبية تعم البالد من أقصاها إلى أقصاها إلرغامه على التنحي،
- 1الشرق األوسط ،العدد 11849في 2011/5/8
 - 2الجزيرة األخبار 2012/3/30
 - 3الشرق األوسط العدد 12141في 2012/2/24
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وإفساح المجال إلقامة نظام ديمقراطي تعددي بدالً من نظام الحزب الواحد الذي يحكم سوريا منذ أكثر
من أربعة عقود.
وتؤكد مصادر إعالمية من جانب صحيفتي "الصباح" التركية و"هآرتس" اإلسرائيلية وموقع
"الصحافيين الخضر" اإليراني نقالً عن مصدر قيادي في المجلس الوطني السوري لم يكشف عن هويته
أن قائد فيلق القدس العميد قاسم سليماني انتقل مؤخرا ً إلى العاصمة السورية دمشق للمساهمة الفعلية في
إدارة القمع الدموي لالحتجاجات المتواصلة منذ  11شهرا ً ضد النظام ،ووصفت هذه المصادر الدور
الذي يقوم به سليماني باألساسي.
وسبق أن أبلغ مصدر في الحرس الثوري طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"العربية" ،ردا ً على تقارير
أمريكية تحدثت عن تورط فيلق القدس بقيادة سليماني بتزويد سوريا باألسلحة ،وأن إيران لم تتدخل حتى
األن في شؤون سوريا الداخلية ،وأنها تعتبر ما يجري في سوريا شأنا ً داخليا ً ،لكنها ملتزمة في الوقت
نفسه باتفاقية دفاعية معها ،وأنها لن تترك سوريا لوحدها في حال تعرضها العتداء خارجي.
هذا وذكر موقع "الصحافيين الخضر" اإليراني أن "ما يتم الحديث عنه اليوم بخصوص تدخل فيلق
القدس كان قد بدأ قبل تسعة أشهر حيث أشرنا إليه في تقرير لخبرائنا بتاريخ  17مايو  2011وكشفنا
عن انتقال مقر تابع للحرس الثوري إلى سوريا".
ومن دبي أيضا ً كتب سعود الزاهد وإيليا جزائري في العربية نت :
اعترف اللواء إسماعيل قاءاني ،نائب الجنرال سليماني ،القائد العام لفيلق القدس( ،قوة النخبة في الحرس
الثوري اإليراني) ،بالتواجد العسكري لهذه القوة على األراضي السورية والضلوع في قمع المعارضين
()1

لنظام الرئيس بشار األسد

 ،وذلك من خالل تصريحات زعم فيها أنه لوال حضور الجمهورية

اإلسالمية اإليرانية لكانت المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري على يد المعارضين أوسع من
هذا.
هذا وكانت وكالة أنباء "إيسنا" اإليرانية ،شبه الرسمية ،نشرت مقابلة مع هذا المسؤول العسكري
 -1تداولت مواقع الكترونية إيرانية صورة لقبر رائد في الحرس الثوري تثبت تدخل طهران في سوريا لصالح القوات الموالية لبشار األسد،
في المعارك الدائرة بينها وبين الثوار .واستندت جميع المواقع إلى صورة لقبر "محرم ترك" ،الرائد في الحرس الثوري اإليراني في مقبرة
"بهشت زهرا" با لعاصمة اإليرانية طهران ،والتي تظهر التفاصيل المنحوتة على حجر القبر بأنه قتل في يوم الخميس  19يناير/كانون
الثاني  2012في العاصمة السورية دمشق.
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اإليراني إال أنها سرعان ما حذفتها من صفحتها حوالي الساعة  21:30بتوقيت دبي ،دون أن تعلن عن
األسباب .وتكمن أهمية هذه المقابلة في كونها أول اعتراف رسمي من مسؤول إيراني يكشف ضلوع
بالده الفعلي في األحداث الجارية بسوريا...
وكانت مصادر إعالمية تحدثت مرارا ً عن تواجد العميد قاسم سليماني ،قائد فيلق القدس ،على األراضي
السورية ،بغية دعم القوات الموالية للرئيس بشار األسد في مواجهة قوى المعارضة.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون استمرار طهران في الدعم اللوجستي والتسليحي لدمشق بهدف قمع
المعارضين.
االستفادة من الطيران المدني لنقل العتاد
وأعاد الموقع نشر التقرير السابق الذي جاء فيه ":أرسل الحرس الثوري في األسابيع الماضية مجموعة
مكونة من(  ) 65شخصا ً بأربع طائرات محملة بالعتاد واألسلحة إلى دمشق وتعد تلك المرة الثانية ،في
خالل شهر ،التي يتم فيها إرسال قوى أمنية وعسكرية وعتاد من طهران إلى دمشق عبر الطيران
المدني".
وذكر الخبراء للموقع " :أن هذه الطائرات المدنية اإليرانية تقوم برحالت عادية بين طهران ودمشق
حتى ال تثير الشكوك ،تحسبا ً ألي عملية رصد لها" ،وقائد فيلق ولي األمر التابع للحرس الثوري ،العقيد
جباري ،هو من يقود القوات المرابطة في دمشق.
وتحدثت تقارير سابقة عن حضور أعداد من الخبراء والمستشارين العسكريين في دمشق عن تواجد
قناصة إيرانيين هناك ،إال أن التقرير الحديث يشير إلى إرسال ( )15ألفا ً من القوات الخاصة من فيلق
القدس وإلى التواجد الرسمي والمحوري لقائد هذه القوات أي قاسم سليماني إلى جانب العسكريين
السوريين.
إيران ترمي بكل ثقلها العسكري واألمني واالقتصادي
وقال عضو حزب التضامن األهوازي والخبير في الشؤون العسكرية ،ناهي ساعدي" :ليس من
المستغرب أن ترسل إيران هذه األعداد من قواتها لنجدة النظام السوري فالمتوقع أكبر ،حيث سترمي
طهران بكل ثقلها العسكري واألمني واالقتصادي إلى جانب النظام السوري مهما كلفها األمر ،ألنها
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تنظر إلى هذه المعركة إلى أنها معركة مصيرية ،ال تحدد مصير النظام السوري فحسب بل مصير
النظام اإليراني أيضا ً".
وحسب ساعدي ،وخالفا ً لما يتصوره البعض ،النظام اإليراني ال يدافع عن النظام السوري دعما ً منه لما
يسمى بـ"جبهة الممانعة" في مواجهة إسرائيل.
ويذكر ساعدي أنه كان أمام طهران فرصتان لتتوقف عن عرض العضالت وتنفذ تهديداتها ضد إسرائيل
فعليا ً ولكنها فضلت إطالق الشعارات  :الفرصة األولى عندما تعرضت لبنان لهجوم إسرائيلي مدمر في
عام  ،2006عرفت بحرب تموز ،والثانية في نهاية عام  2008واستمرت حتى بدايات  2009حيث
تعرضت غزة لهجوم إسرائيلي كثيف ،وفي الحالتين لم تحرك طهران ساكنا ً واكتفت بالتنديد واالستنكار
والتهديد المعتاد.
ويستطرد ساعدي" :ولكن اليوم نرى طهران بدأت ترمي بثقلها إلى جانب النظام السوري ألنها تشعر
معرض لخطر حقيقي وبات الرئيس بشار األسد يفقد السيطرة على األرض ،وإذا
أن النظام السوري ّ
سقط النظام السوري ستفقد طهران امتداداتها في منطقة الشرق األوسط وتسقط من يدها ورقة خلق
األزمات في المنطقة بذريعة التصدي إلسرائيل".
وكان مصدر عسكري إيراني قال لـ"العربية" بتاريخ  16يناير/كانون الثاني (" : )2012نحن نرى
حتى الساعة أن الوضع في سوريا جيد" ،مشيرا ً إلى وجود اتصاالت سورية إيرانية لتقييم األوضاع
هناك ،وأضاف " :أن إخواننا في سوريا يقولون أن األمور جيدة وهم يتوقعون الحسم في غضون
شهرين".
هذه إيران الحقيقية تقف مع القذافي ضد شعبه
أن تساعد إيران بشار األسد !! نفهم ذلك على أساس عقائدي ،كالهما صفوي فارسي مجوسي ،ونعرف
أن إيران تريد إقامة الهالل الشيعي الذي تطوق به الجزيرة العربية ( جزيرة اإلسالم ) ....
لكــــــــن ؟؟؟
أن تساعد إيران المجرم الدولي ( معمر القذافي ) فاليمكن فهمه إال على أساس :
-1

القذافي صفوي،حقق للصفويين مكاسب كبيرة جدا ً في محاربة المسلمين ،ودحرهم ،وتدمير
البنية التحتية لهم ...وهذا هو الراجح ...
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-2

والننس أن بشار الوحش ساعد القذافي بخمسين طياراً ،كما وجدت آخر مكالمة في جوال
القذافي مع رقم سوري !!!...؟؟؟؟

-3

أن إيران قوة مستعمرة تريد تدمير العرب ،والمسلمين ،وتقف مع كل من هو عدو للعرب
والمسلمين ،وهذه أكثر رجحانا ً من األولى ...وهـــذا يــؤدي إلى أن إيران ســـتقف مع
(الشيطان األكبر) أمريكا ،والصهيونية ،والروس ،وأذنابهم ؛ من أجل تدمير العرب
والمسلمين....هذا مايؤكده الكاتب (مجدي داود) ( )1وهو كاتب مصري ،فلنقرأ مايقول :

((.....ومؤخرا كشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن مساعدة إيران للمجرم معمر القذافي عسكريا ً ،فقد
ً
ذكرت الصحيفة نقالً عن مصادرها أن المرشد األعلى في إيران علي خامنئي أعطى توجيهات لقوة
القدس في الحرس الثوري اإليران ي حتى تقدم مساعدة عسكرية لنظام القذافي ،وأشارت إلى أن الخطة
تقضي بأن يتم نقل أسلحة من بينها صواريخ أرض أرض وأرض جو وراجمات ،وأكدت أن هذه
األسلحة نقلت إلى قوة القدس التي دخل المئات من عناصرها إلى ليبيا ،وتحديدا ً إلى منطقة برقة
المجاورة لمصر ،وذكرت الصحيفة أن هذا الدعم يأتي محاولة إلطالة أمد الصراع فى ليبيا بين المجرم
معمر القذافي وقوات حلف الناتو ،من أجل أن تبقى قوات الناتو بعيدة عن التدخل في الشأن السوري
الذي يمثل قلقا ً بالغا ً إليران ،كما قدمت إيران نصيحة لهذا المجرم بأن يجعل مخازن السالح وآلياته
العسكرية في أماكن مأهولة بالسكان حتى يصعب على قوات الناتو قصفها.
هذه األخبار عن دعم إيراني لمعمر القذافي تؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن الدولة اإليرانية لم يكن في
حسبانها يوما ً من األيام مصلحة األمة اإلسالمية وال شعوبها ،وأنها تسعى جاهدة إلى تحقيق مصالحها
بغض النظر عما يترتب من ضرر للمسلمين نتيجة تحقيق هذه المصالح ،وبغض النظر عن كم القتلى
والجرحى الذى سيكونون ضحايا لممارسات الدولة اإليرانية.
هل يخفى على نظام الماللي اإليراني أن هذه األنظمة القمعية الحاكمة المتسلطة على رقاب المسلمين في
سوريا وليبيا وغيرها من البالد العربية هي التي سرقت البالد ونهبتها؟ وأهدرت ثرواتها ومقدرات
شعوبها وتسببت في تخلف هذه البلدان وتأخرها ،فتسلط عليها العدو وفرض سيطرته عليها وقام هؤالء
الحكام الطغاة بدور المحلل للعدو فأذاقوا شعوبهم الويالت ووالوا األعداء ونفذوا في األمة كلها حكما ً
باإلعدام تلبية لرغبات هذا العدو البغيض؟!.
 1ـ mdaoud2.blogspot.com/2011_07_01_archive.html
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هل يخفى على نظام الماللي اإليراني الذي يتشدق بالمقاومة والممانعة أن حاكم سوريا لم يطلق
رصاصة واحدة على الكيان الصهيوني منذ حرب أكتوبر المجيدة ،ورغم مرور ثمان وثالثين سنة على
هذه الحرب ال تزال الجوالن العربية السورية محتلة؟
هل يخفى على نظام الماللي هذا أن حافظ األسد قام منذ ما يقرب من ثالثين سنة بقصف مدينة حماة
السورية بالطيران الحربي ليتخلص وقتئذ من اإلخوان المسلمين أكبر وأقدم حركة إسالمية؟!.
هل يخفى على نظام الماللي اإليراني أن هذا المجرم معمر القذافي قد حول ليبيا إلى (عزبة) له
وألوالده ،جعل ليبيا مجرد عزبة ليس فيها سوى الماء والطعام والملبس والمسكن ،فال تعليم وال صحة
وال دولة ،ليبيا تلك البلد العظيم الت ي استشهد على أرضها شيخ الشهداء عمر المختار رحمه هللا صارت
مرتعا ً ألعداء األمة بفضل القذافي وأوالده.
هل معمر القذافي واحد من ضمن مجموعة المقاومة التي تتغنى بها إيران ليل نهار؟! أليس هو الذي دعا
إلى الدمج بين فلسطين والكيان الصهيوني وإقامة دولة إسراطين؟! هل هذه هي المقاومة التي تريدها
وتتغنى بها إيران ومالليها؟!
أال يعلم نظام ماللي إيران أن هذا المجرم قد استعان بمرتزقة أفارقة فقتلوا شعبه واغتصبوا نساءه؟!
لقد استطاعت إيران وجناحها العسكري فى لبنان بما يتمتعان به من إعالم قوي أن يخدعا كثيرا ً من
الشعوب العربية واإلسالمية بأكذوبة المقاومة والممانعة ،مستغلين فى ذلك النزعة الدينية العاطفية لدى
الناس التي تدفعهم إلى رفض أي نوع من أنواع االحتالل أو الوصاية من العدو ،ودعم أي نوع من
أنواع المقاومة لهذا العدو.
أما اليوم فقد سقط هذا القناع الذي تقنعت به إيران وحزبها في لبنان وسقط في أيدي الجميع حقيقة هذا
النظام الفارسي الذي يبغض اإلسالم ويكن له العداء ويكره الشعوب اإلسالمية السنية ويسعى إلقامة
امبراطوريته ،وأن الشعوب لن تخدع اليوم بعدما رأت من إيران موقفا ً معاديا ً لها محرضا ً وداعما ً
ألنظمة الظلم واالستبداد التي قتلت آالف الشهداء وجرحت اآلالف ،ولو نسي الجميع كل جرائم هذه
األنظمة فلن تنسى أبدا ً اغتصاب نساء وحرائر المسلمين على أيدي عصابات تلك األنظمة))  .انتهى
كالم مجدي داود ....
موقف إيران من الثورة السورية :
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رحبت إيران بالثورات العربية واعتبرتها نوع من الصحوة اإلسالمية أو استمرار للثورة اإلسالمية في
إيران .وخرجت مظاهرات عارمة في طهران مؤيدة للثورة التونسية والمصرية خطب فيها المرشد
الروحي للثورة اإلسالمية علي خامنئي وكبار قادة إيران .وسعت إيران لالستفادة من تلك الثورات
لتحسن عالقاتها مع العالم العربي مثل مصر .وبالفعل سمحت مصر لباخرتين عسكريتين بالمرور من
قناة سيناء إلى سوريا وهي على ما يبدو تحمل شحنة من األسلحة والذخيرة والخبراء العسكريين الذين
ساعدوا النظام السوري في قمع المظاهرات السلمية.
لكن إيران وقفت ضد الثورة السورية ووصفتها بأنها مؤامرة أمريكية صهيونية وأيدها بذلك حزب هللا
اللبناني التابع إليران .وبالتالي هناك ازدواجية في الموقف اإليراني من الثورات العربية وهذا يثبت عدم
األنسجام في الموقف السياسي الخارجي.
وتقوم إيران منذ بدء االحتجاجات في سوريا بدعم النظام السوري ماديا ً وسياسيا ً ،حيث قدمت له قرضا ً
بقيمة  6مليارات دوالر وتقدم له األسلحة والذخيرة والخبراء والشبيحة والقناصة الذي يشرفون على
تعذيب وقتل السوريين (تركيا احتجزت طائرتين محملتين باألسلحة قادمتين من إيران ومتجهتين إلى
سوريا ).
لقد خسرت إيران شعبيتها في العالم العربي ليس على مستوى الحكومات فقط وإنما على مستوى
الشعوب العربية واإلسالمية التي أيدت ثورة الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة.
كما تدل بعض اإلحصائيات التي قام بها معهد دراسات عربي أمريكي في ست دول عربية على أن
 %37من المصريين فقط يعتبرون الدور اإليراني إيجابيا ً مقابل  % 89عام  .2006وفي السعودية
انخفضت النسبة إلى  % 6من أصل  % 85وفي األردن انخفضت إلى  % 23من أصل .%75
وحتى الذين تشيعوا في بعض المدن والقرى السورية ( التي تشتهر تاريخيا ً بأن سكانها سنة) تخلوا عن
ذلك بعد اكتشاف الموقف اإليراني وحزب هللا المتحيز والمدافع عما يقوم به النظام السوري من أساليب
قمعية وحشية بأجهزته األمنية وقواته العسكرية وشبيحته .ويدل ذلك على أن التشييع عملية سياسية
وليست دينية .وهناك أدلة كثيرة على مشاركة من إيران ومن حزب هللا في قمع السوريين (هناك قتلى
ومعتقلين وآثار منها الكتابات على جدران المسجد العمري في درعا وصور بالفيديو تحيي عناصر
حزب هللا وقتلى من حزب هللا وإيرانيين اعتقلوا في إدلب وقالت الحكومة السورية أنه كانوا يقومون
بسياحة ،علما من المعروف أن اإليرانيين يزورون منطقة الست زينب بالقرب من دمشق وهذا المكان
المقدس بالنسبة لهم ،وليست حلب حيث ميدان المعركة).
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ويجب التذكير بأن الشعب السوري كان من أشد المناصرين لحزب هللا في حروبه مع إسرائيل ()2006
وكذلك كان موقف الشعب السوري إيجابيا ً من الثورة اإلسالمية اإليرانية بغض النظر عن التحفظ على
مظاهر التعصب الديني للنظام اإليراني .ونفس ذلك الشعب السوري األن يحرق العلم اإليراني وعلم
حزب هللا بسبب وقوفهم ضد الثورة السورية.
وال يختلف اثنان بأن القيادة اإليرانية تسعى للهيمنة في المنطقة وتأسيس إمبراطورية فارسية قائمة في
جوهرها على التعصب القومي وفي ظاهرها على التعصب الشيعي  .وتقدم إيران أمواالً طائلة لدعم
بعض األنظمة والحركات لتثبيت سياستها ونفوذها في الشرق األوسط وفي العالم.
وال ننسى دور إيران في العراق حيث لها تنسيق واضح مع األمريكان منذ بداية االحتالل األمريكي
للعراق (عودة السيستاني من إيران للعراق في ظل االحتالل األمريكي دون أي مشكلة ،ومعروفة
مواقف السيستاني من االحتالل األمريكي ؛ حيث لم يصرح بوجوب محاربة األمريكان ألنهم احتلوا
العراق ،بل اكتفى بالقول األمريكان خلصونا من صدام حسين ) .واألن يقوم المالكي الذي دعمته إيران
للوصول والتمسك بالحكم بدعم كبير لنظام األسد من نفط ومال وحتى دعم عسكري واقتصادي ،وكذلك
قوات مقتدى الصدر الشيعية تشاركت في عمليات قمع في شرقي سوريا.
الثورة السورية من أجل الحرية والكرامة:
ونؤكد بأن الثورة السورية هي ثورة شعب يريد الحرية والكرامة ويطمح لبناء دولة مدنية ديمقراطية
تعددية يشعر جميع المواطنين فيها بأنهم يعيشون في بلدهم وأن سوريا لكل السوريين .بل اتضح بعد عام
ونصف من الثورة أن النظام األسدي الصفوي يحتل سوريا  ،ويجاهد الشعب السوري كله من أجل
الحرية والخالص من هذا المستعمر ،وكل المزاعم عن وجود مؤامرة خارجية أو وجود عصابات
مسلحة فشلت  .فال يعقل لنظام قوي أمنيا ً مثل النظام السوري أن يخترق لدرجة أنه يحارب العصابات
سنة ونصف تقريبا ً وال يستطيع القضاء عليها .ثم إن هناك آالف مقاطع الفيديو التي نشرها الثوار تبين
وحشية وبربرية النظام في قمع المتظاهرين ومالحقتهم واعتقالهم وتعذيبهم ولم يسلم من الجالدين ال
األطفال وال النساء وال الشيوخ .واستخدم النظام الجيش والدبابات والطيران الحربي والمروحي،على
مدى ثمانية عشر شهرا ً ومازال ،و يوميا ً يقتل ويدمر ويالحق .وبدأ الجيش السوري باالنشقاق ألن
العسكري يرفض قتل المدنيين وعندها يقتل هو على أيدي األمن .وهناك اآلن أكثر من  50ألف جندي
وضابط سوري حر مستعدين لحماية المتظاهرين.
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دعوات الحوار و المبادرة اإليرا نية:
أطلقت إيرا ن عددا ً من التصريحات دعت فيها للحوار الداخلي في سوريا ولنبذ العنف و ربما أحيانا ً
طالبت بشار األسد نفسه باإلسرا ع في إجراء إصالحات سياسية في البالد.
معظم تلك الدعوات وردت على لسان الرئيس اإليرا ني محمودأحمدي نجاد ،لكن على الرغم من كون
تلك الدعوات بارقة ،أقر فيها نجاد و غيره بوجود مشاكل في سوريا كما أقروا بوجود حاجة ملحة و
مستعجلة لإلصالح ،إال أن النفاق الفارسي أبى إال الظهور بين ثنايا السطور ،حي يقول نجاد في
مقابلته مع صحيفة نيويورك تايمز على هامش حضوره اجتماعات الجمعية العامة و التي تنشرها
صحيفة الشرق األوسط .
(( سوريا شأنها شأن أي دولة أخرى ،لقد قلنا أن عليها الجلوس إلى طاولة الحوار القائم على االحترا م
والتفاهم المتبادل لحل مشاكلهاالعدل والحرية واالحترام من حق كل البشر ،ولم تحل المواجهات
والمصادمات المشاكل ،بل ستؤدي إلى تفاقمهاوعلى األطراف الخارجية عدم التدخل ،فهي لن تزيد
األمور إال سوءا ً ولن تحل بهذه الطريقة))(. )1
ويطالب وزير الخارجية اإليرا ني على أكبر صالحي سوريا باإلصالحات السياسية و تحقيق مطالب
الشعب المشروعة  ..و يدعو إلى حل المشكالت ضمن العائلة الواحدة التي عبر عنها بأنها تتكون من
سوريا و تركيا و إيران

))2

وربما كانت إدانة أحمدي نجاد للمجازر في سوريا هي أفضل موقف ولو لفظي خرج من مسؤول
إيراني  ...حي

قال (( نحن ندين عمليات القتل والمجازر في سوريا ،سواء كان القتلى من قوات

األمن أو من الشعب والمعارضة ))

()3

ووجهة نظر نجاد للحل في سوريا تتضمن دعوته لمؤتمر إسالمي جامع في بالده يضم دوالً قادرة
على التأثير في الشأن السوري ،بعيدا ً عن أي تدخل خارجي ،،متناسيا ً أساطيل بالده و طائرا تها و
قواتها التي تعمل على األرض السورية و متناسيا ً الدعم الروسي منقطع النظير الذي يحظي به بشار
األسد ،و كذا الدعم الصيني الكبير.
كما حاولت طهران تجريب المسـاومات مع أحد فصائل المعارضة السورية و أكثرها تضر ًرا على
اإلطالق من النظام السوري – وهي جماعة اإلخوان المسلمين المحظورة ،المحكوم باإلعدام كل من
 - 1الشرق االوسط العدد  11987في 11-2/9/22
 - 2الشرق االوسط العدد  11915في 2011/7/13
 - 3الشرق األوسط العدد  12017في 2011/10/23
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ينتمي لها منذ أحدا الثمانينات و إلى اليوم ،حي عرضوا عليهم  4حقائب و زارية قابلة للزيادة
مقابل شرط وحيد هو التمسك ببشار األسد وعدم إسقاطه ،إال أن اإلخوان على لسان المهندس فاروق
طيفور نائب المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في سوريا  ،ونائب رئيس المجلس الوطني
السوري؛ أعلنوا الرفض القاطع لهذا األمر(.)1
الحرس الثوري اإليراني يقاتل على األرض السورية (:)2
تستمر إيران في دعمها لنظام األسد ،ضاربة عرض الحائط بكل الشعارات البراقة التي كانت والتزا ل
تتستر بها ،و تتشدق و تزا يد بها على اآلخرىن وضاربة عرض الحائط بكل أساسيات السياسة الدولية
و قوانين المجتمع الدولي ...
فمنذ األيام األولى للثورة في درعا في نواحي الجامع العمري ،و في ريف درعا يقول الثوار أنهم
شاهدوا عناصر عسكرية ملتحية – مع العلم بأن اللحية من المحرمات على اإلطالق في الجيش العربي
السوري

)(3

 -كما أكد آخرون أنهم كانوا يتحدثون لغة غير العربية ،و جاهر آخرون ليقولوا أنهم

بالفعل يتحدثون الفارسية و هم من عناصر الحرس الثوري اإليراني  .وقد أعلن العقيد مالك الكردي
أن الجيش السوري الحر – كتيبة الفاروق في حمص تمكنت من أسر سبعة إيرانيين ،خمسة منهم هم
خبراء عسكريون ينتمون إلى الحرس الثوري اإليرا ني ،و اثنان مدنيان ،وقد اعترف الخبرا ء الخمسة
بأنهم من الحرس الثوري ،و أن قدومهم إلى سوريا كان ألجل المشاركة في قمع الثورة السورية
السلمية ،و تظهر كتائب الفاروق في شريط فيديو أحد األسرى وهو يتحد بالفارسية و يعترف بأنه
قدم إلى سوريا للمشاركة في قمع الثورة ( ...)4
وتتفق التقديرات االستخباراتية األميركية مع ما قاله الثوار السوريون مؤخرا ً ،حول تصاعد التورط
اإليرا ني في اإلجراءات القمعية ،ويستشهد زعماء المعارضة بحاالت األنشقاق في القيادة العليا للجيش
 - 1الشرق األوسط العدد  12191في 2012/6/5
 - 2المال مهدي طائب من المقربين لخامنئي وقائد جهاز قمعي يسمى بـ «معسكر عمار» يقول  :إن بقاء نظام الماللي من عدمه مرهون
بديكتاتورية سوريا .وقال هذا المجرم يوم  14شباط  /فبراير ( )2013أمام جمع من قوات التعبئة الجامعية :سوريا هي محافظة ايران
الـ 35وهي محافظة استراتيجية لنا واذا ما أراد العدو الهجوم لالستيالء على سوريا أو خوزستان فاألولوية بالنسبة لنا أن نحتفظ بسوريا
ألنه اذا استطعنا أن نحتفظ بها فنستطيع استعادة خوزستان أيضا .ولكن اذا ما فقدنا سوريا فال نستطيع أن نحتفظ بطهران  .وأضاف :اننا
منهمكون في سوريا اآلن كونها تشكل الخط األمامي واننا واقفون في هذه الجبهة مقابل االستكبار بآكمله ...سوريا كانت تمتلك جيشا اال
أنه لم يكن قادرا ً على ادارة الحرب داخل المدن السورية ولهذا السبب اقترحت ايران عليهم أن يشكلوا قوة التعبئة الدارة حرب المدن .فتم
تشكيل قوة التعبئة السورية بـ  60ألف من عناصر حزب هللا وأدى ذلك الى أن يستلم الحرب في الشوارع من الجيش السوري
3

4

 ب الثوار شريط فيديو يظهر به جنود النظام األسدي يخاطبون جنودا ً ملتحين ويقولون بصوت عال  :هال وهللا بجنود حزب هللا -الشرق األوسط العدد  12114في 2012/1/28
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السوري للتدليل على أن إيرا ن أرسلت إلى سوريا مئات المستشارين والمسؤولين األمنيين ورجال
االستخبارات ،إضافة إلى أسلحة وأموال وأجهزة مرا قبة إلكترونية.
و يتهم المجلس الوطني إيران مجددا ً و في مناسبات كثيرة بتقديم كافة أنواع الدعم لنظام بشار األسد
الطائفي ،حي

أعلن المجلس الوطني أن إيران شريك في الجرائم التي تجري على األرض السورية،

إذ أن تدخلها في الشؤون السورية يشمل تدريب ميليشيات النظام على عمليات التصدي للمتظاهرين،
وتقديم التقنيات واألجهزة الالزمة لذلك ،بما فيها أجهزة التنصت والمراقبة ،ونقل شحنات كبيرة من
األسلحة كما تقوم إيران أيضا ً بحسب المجلس الوطني بمالحقات أمنية تستهدف معارضي النظام و
أبرز الناشطين).)1
الدعم الديني الطائفي و المذهبي :
استخدمت إيران الماللي ،الطائفيين والمذهبيين في محاولتها قتل ووأد الثورة السورية المباركة،
مستغلة التركيبة الفكرية و الفقهية للدين الشيعي ،و ما ترسخ في العقل الباطن لدى المتدين الشيعي من
كون كالم إمامه قد ال يقل شأنا ً عن قول األنبياء و الرسل ،حي

أن معمميهم في حالة اتصال دائم مع

األئمة اإلثني عشر ،و بالتالي فللمعممين في الدين الشيعي سلطان عظيم على تابعيهم من العوام
الهائمين على وجوههم.
وفي القضية السورية و هي ما يعنينا في هذا الكتاب حصرا ً  ..أسرد لكم موقفين يبينان التحشيد
الطائفي البغيض الذي هو في الحقيقة – حسبما أرى أنا على األقل – هو عين الموقف اإليرا ني
سياسيا ً و عسكريا ً و اقتصاديا ً و فكريا ً و هو الدافع األول و األخير للموقف اإليراني ،الذي ربما بدا
غير قابل للتفسير من قبل البعض.
يطلق آية هللا أحمد جنتي دعوة ،أشبه بتلك الدعوات التي كان يطلقها البابا المسيحي في أوروبا
الكاثوليكية معلنا ً فيها بداية الحرب المقدسة ،أو انطالق حملة صليبية مقدسة الحتالل الشام و فلسطين
و القضاء على دين العرب!...
حي يقول جنتي من على منبر جامعة طهرا ن ((على الشيعة العرب أن يبادروا لدخول سوريا للجهاد
بجوار النظام السوري ،حتى ال تقع سوريا بيد أعداء أهل البيت )) (.)2

 - 1الشرق األوسط العدد 12186في 2012/4/9
 - 2الشرق األوسط  12186في 2012/4/9
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فنحن في نظرهم مجرد أعداء آلل البيت األطهار رضوان هللا عليهم أجمعين ( وهم بريئون من
الصفويين ) ..لذا حق ووجب قتالنا وقتل أطفالنا و نسائنا و كل ما يمت لنا بصلة.
كما أن مقتدى الصدر أعلن من قبل استعداده إلرسال المقاتلين للدفاع عن عتبات آل البيت المقدسة في
الشام .أما آية هللا أحمد خاتمي فيهدد أيضا ً من على منبر جامعة طهران الدول العربية و شعوبها و
متوعدا ً بأن إيرا ن ستحرق هذه الدول ،فيما أن فكرت في مد يد العون للشعب السوري المقهور.
واليتي :إيران والعراق وحزب هللا تدعم بشار األسد
أكد علي أكبر واليتي( )1المستشار الدبلوماسي للمرذشد األعلى للثورة اإليرانية أمس أن نظام الرئيس
بشار األسد «لن يسقط» ،مشيرا ً في تصريحات بثتها وكالة فارس اإلخبارية اإليرانية ،أن «الجهود
لقلب الحكومة السورية لن تؤدي إلى نتيجة ،وخط الجبهة (الذي يضم سوريا وإيران وحزب هللا
اللبناني) في مواجهة النظام الصهيوني لن يزول» ،وأضاف «بمساعدة العرب استهدفت الواليات
المتحدة النقطة األكثر حساسية في محور المقاومة (ضد إسرائيل) ونسيت أن إيران وحزب هللا
والعراق يدعمون سوريا بحزم».
وأشـــار وزير الخارجية األسبق أيضا ً إلى دعم روسيا والصين لنظام دمشق ،مؤكدا ً أن «طهران
ستواصل دعم الحكومة السورية وستعارض الذين يتحركون ضدها».
الدعـــم اإلعـــالمي اإليراني لبشار األســـد:
كثيرة هي األبواق الرخيصة ،التي وظفتها إيران للصياح ليل نهار منافحة عن النظام السوري الظالم
رجاء تحسين صورته و إيصال صوته األفاك للعالم ،فالقنوات اإليرانية و تلك الشيعية المؤتمرة بأمر
ولي الفقيه ال تفتر عن تقديم وجهات النظر الرسمية ،و ال تقصر في تبني أي خبر توصي به القيادة
السورية ،حتى أننا أرينا أن القنوات السورية الدنيا و الفضائية و قناة المنار و قناة العالم هي أبرز
القنوات التي سمح لها النظام بالتجول و بإجراء مقابالت قصيرة مع الجمهور و كانت كلها مقابالت
رخيصة مصطنعة ،في حين حرمت القنوات العربية من أي تغطية إعالمية بل وحرمت حتى من أن
تجتاز عتبات الحدود السورية.

 - 1طهران  -لندن :الشرق األوسط – 2012/02/24 -
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النصائح اإلعالمية التي كان أدلى بها مدير قناة العالم اإليرانية في دمشق حسن مرتضى للرئيس
السوري شخصيا ً ،و التي ُمررت له عبر وسيط يدعي (هديل ) ،مفاد النصيحة بأن اتهام القاعدة بعد
خمس دقائق من التفجير ليس من مصلحتنا بل من األفضل اتهام الواليات المتحدة و المعارضة
السورية و الدول التي أدخلت السالح إلى سوريا بالتفجيرات (.)1
وهكذا يتضح مدى الزخم الكبير الذي تمنحه طهران لدمشق في مختلف النواحي وانطالقا ً من منطلقات
مذهبية من ناحية ،وسياسية من ناحية ثانية ،واسترا تيجية من ناحية ثالثة ..وهو ما يعطي النظام مزيدا ً
من القوة ...
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"في( )2012/8/28

()2

أن إيران أرسلت قادة من النخبة

اإليرانية والحرس الثوري والمئات من جنود المشاة إلى سوريا؛ لدعم الرئيس بشار األسد في صد
المعارضة المسلحة .وتكرر اإلعالن نفسه من القيادات اإليرانية خالل منتصف سبتمبر ،وكأنهم يرهبون
الشعوب العربية بإعالنهم عن جنود الحرس الثوري في سوريا ...
ونقلت الصحيفة عن العميد (ساالر ابنوش) ،القائد في الحرس الثوري اإليراني أن إيران قامت بتدريب
أعضاء األجهزة األمنية السورية؛ في مجال األمن والتجسس على المعارضين ،وأن قرار إرسال أفراد
الحرس الثوري اإليراني يأتي بعد هجمات الثوار على حلب ودمشق واالنفجار الذي أودى بحياة ()4
من كبار القادة السوريين في يوليو/تموز الماضي.
وأشارت الصحيفة نقالً عن مصادر سابقة وحالية في الحرس الثوري إلى أن النظام اإليراني يدعم
النظام السوري بالمال والسالح في األزمة المستعصية التي رافقت نجاحات واسعة للمعارضة.

3

 - 1بيروت ،االوبريزفر على النت في 2012/3/15
 - 2نقالً عن موقع العربية نت )12-2/8/28( .
 - 3أوردت صحيفة "الوول ستريت جورنال" األميركية أن الحرس الثوري اإليراني "الباسدران" أرسل مئات الجنود والقادة إلى دمشق
لمساعدة الجيش السوري في معركته ضد المعارضة .وقالت إنه على رغم إعالن مسؤولين إيرانيين بارزين في السابق عدم تورط بالدهم
في الصراعات الدائرة حاليا ً في سوريا ،إال أن مسؤولين أميركيين وأعضاء من المعارضة السورية أكدوا أن إيران لطالما دربت مسؤولين
في أجهزة األمن السورية في مجاالت الحرب اإللكترونية ،وسبل التجسس على المنشقين .وأضافت أن أعضاء سابقين وحاليين في
"الباسدران" يرون أن هذه الخطوة تأتي في إطار تصعيد إيران جهودها لمساعدة قوات نظام الرئيس السوري بشار األسد ،وإمدادها
باألموال واألسلحة ،األمر الذي يدل على انخراط دول المنطقة على نطاق أوسع في النزاع الجاري في سوريا ،وربما عزز األفكار
المتداولة في أوساط المعارضة السورية عما أصاب القوات النظامية من ضعف .ونقلت الصحيفة عن قائد لواء "صاحب األمر" في
"الباسدران" الجنرال ساالر أبنوش "إن قواتنا منخرطة في كل جانب من جوانب الحرب الدائرة في سوريا ،حيث شاركنا في القتال
العسكري من جهة وفي الصراع الثقافي والفكري من جهة أخرى (صحيفة النهار الخميس  30آب  -2012السنة  - 80العدد 24833
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وخالفا ً لتصريحات قادة طهران بشأن عدم التدخل في الشأن السوري ،ذكرت الصحيفة أن عددا ً من قادة
الحرس الثوري تحدثوا بشكل واضح عن تعاون هذا البلد مع نظام الرئيس السوري لمجابهة المعارضة.
ونقلت تصريحات العميد أبنوش قائد الحرس الثوري في محافظة قزوين خالل مراسم حكومية حول
نشاط الحرس الثوري في سوريا حيث قال " :أننا نخوض الحرب حاليا ً بكل أبعادها العسکرية في
سوريا کما نخوض حربا ً ثقافية".
وكان ت المعارضة السورية والواليات المتحدة قد أعلنتا أن إيران تدعم األجهزة األمنية السورية من
خالل القرصنة اإللكترونية والتجسس .وذكرت مصادر الصحيفة األمريكية أن إيران اتخذت قرار
إرسال القوات إلى سوريا ،بعد النجاح الذي حققه المعارضون في دمشق وحلب ومقتل أربعة من كبار
القادة األمنيين في تفجير مجلس األمن الوطني (.وأضيف بأن إيران صارت تقود المعركة بشكل مباشر،
ويدل على ذلك ارتفاع عدد الضحايا يوميا ً من ( )70 -50إلى (  )250 -150يوميا ً أي تضاعف عددهم
... )...
التناقضات في السياسة الخارجية اإليرانية
وأظهرت األزمة السورية التناقضات في السياسة الخارجية إليران التي تقول أن ثورات الربيع العربي
في تونس ومصر وليبيا تستمد من ثورتها التي انتصرت في عام  1979لكنها غضت الطرف عن
التطورات السورية ولم تدعم المتظاهرين ضد نظام األسد وتبنت الرواية الرسمية التي تركز على
محاربة اإلرهابين والمؤامرة الخارجية.
وقال محسن سازكارا ،وهو من مؤسسي الحرس الثوري والمعارض للنظام اإليراني حالياً" :تسعى
إيران من خالل تسخير جميع إمكانياتها في العراق ولبنان للحيلولة دون سقوط األسد".
وأوضح وزير الدفاع اإليراني مؤخرا ً أن "إيران ستقوم بتنفيذ االتفاقية األمنية الموقعة مع سوريا إذا
فشلت األخيرة في حل المشاكل القائمة".
وأوضح أحمد وحيدي في تصريحات صحافية األسبوع الماضي" :سوريا لم تطلب منا حتى األن
المساعدة لتسوية القضايا وهي تعمل بشكل جيد لتسوية األمور".
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مسئولون أمريكيون :إيران تدعم األسد عسكريا ً

أكد مسئولون أمريكيون أنهم يرون أن إليران يدا ً في ما وصفوها باألعمال القمعية التي يرتكبها النظام
السوري في معاقل المعارضة ،بما في ذلك أدلة على الدعم اإليراني العسكري والمخابراتي للجنود
السوريين المتهمين بارتكاب إعدامات جماعية وفظائع خالل األسبوع الماضي.
وأفادت صحيفة واشنطن بوست ،بأن ثالثة مسئولين أمريكيين مطلعين على تقارير استخبارية من
المنطقة تحدثوا عن ارتفاع حاد في إمدادات األسلحة اإليرانية ومساعدات أخرى لنظام الرئيس بشار
األسد في وقت يصعد فيه النظام حملة "غير مسبوقة لسحق االحتجاجات" في مدينة حمص.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسئولين اشترط عدم ذكر اسمه ،قوله " :إن المساعدة من إيران متزايدة،
وتنصب بشكل متزايد على المساعدة القاتلة" .وذكرت واشنطن بوست أن اتساع نطاق الدور اإليراني
في هذا الصراع ورد في تقارير تفيد بأن عميالً إيرانيا ً أصيب أثناء عمله مع قوات األمن السورية داخل
البالد .وأشارت الصحيفة إلى أن تدفق المساعدات العسكرية اإليرانية إلى األسد تأتي في وقت تبحث فيه
الدول العربية تسليح معارضي النظام ،وهو ما يثير المخاوف لدى المسئولين األمريكيين من اتساع
نطاق الصراع إلى الدول المجاورة....
وذكرت صحيفة المساء اإلماراتية العدد 1844في 2012/8/29

1

= صحيفة المصريون  ، 2012/8/29أفاد تقرير لجهاز مخابرات غربي أن إيران تستخدم طائرات مدنية في نقل عسكريين وكميات
كبيرة من األسلحة إلى سوريا عبر المجال الجوي العراقي .وبحسب التقرير ،الذي حصلت وكالة "رويترز" على نسخة منه ،فإنه رغم
نفي بغداد ،إال أن كميات ضخمة من األسلحة اإليرانية تتدفق إلى سوريا عبر طائرات إيرانية تعبر المجال الجوي العراقي .وأفاد التقرير
أن طائرات إيرانية تطير إلى سوريا بشكل شبه يومي تحمل على متنها عناصر من الحرس الثوري وأطنانا ً من األسلحة .كما أشار التقرير
إلى أن الكميات وعدد الرحالت أكبر بكثير وأكثر انتظاما ً مما كان يعتقد ،وهو نتيجة اتفاق بين مسؤولين عراقيين وإيرانيين .وفي وقت
سابق هذا الشهر ،قال مسؤولون أمريكيون إنهم يستوضحون من العراق موضوع رحالت جوية إيرانية تعبر المجال الجوي العراقي
ويشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى األسد ، .كما صرح بذلك للجزيرة السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقية من اسـتانبول في
( )2012/9/18
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(( انتقلت إيران إلى السرعة القصوى في دعمها لنظام الرئيس السوري بشار األسد ،فنائب رئيس
أركان الجيش اإليراني قال إن « إيران لن تسمح للعدو بالتقدم في سوريا ،وألمح إلى إمكاينة دخول
حزب هللا اللبناني والحركات اإلسالمية الفلسطينية المقاومة إلسرائيل على خط المواجهة في حال توجيه
ضربة عسكرية دولية إلى بالد الشام.... .
وفي تطـور مفـاجئ ومثـير ،خـرجت إيران عن صمتها وأعلنت عزمها الوقوف في صف « سوريا »
في حالة ما إذا قرر المجتمع الدولي التدخل عسكريا ً لحسم المعركة لصالح معارضي نظام الرئيس بشار
األسد المثير .أيضا ً هذا اإلعالن لم يأت على لسان وزير في حكومة الرئيس اإليراني أحمدي نجاد،
وإنما انبرى له جنرال رفيع المستوى في أركان الجيش اإليراني ....
وقد ردت دمشق بسرعة البرق على التأييد اإليراني ،إذ سرعان ما توجه وليد المعلم ،وزير الشؤون
الخارجية السوري ،إلى طهران ،حيث أجرى مباحثات مستفيضة مع حلفائه اإليرانيين حول آخر
تطورات الوضع الميداني في سوريا ومستجدات التحركات الدولية الرامية إلى تطويق نظام الرئيس
بشار األسد ،وهو ما يؤكد مجددا ً أن إيران تظل الحليف االستراتيجي لنظام األسد.
إيــران تقـرع طبــول الحــرب
قرع الجنرال مسعود جزائري ،نائب رئيس أركان الجيش اإليراني ،طبول الحرب في بالد الشام ،وهو
يتحدث عن رفض إيران السماح لما وصفه بـ»العدو» بالتقدم في سوريا .الجنرال اإليراني لم يحدد بدقة
ما يقصده بالعدو ،حيث قال أن «إيران لن تسمح للعدو بالتقدم في سوريا» .كما أنه لم يحدد شروطا ً
للتدخل اإليراني المحتمل في المواجهات الدائرة رحاها بين عناصر الجيش السوري الحر وقوات
الرئيس بشار األسد .مسعود جزائري قال إن طهران ال ترى حتى الساعة ضرورة أو حاجة إلى التدخل
ميدانيا ً في األحداث الجارية في سوريا ....
ولم يتوقف نائب رئيس أركان الجيش اإليراني عن الحديث عن «العدو» فقط ،وإنما تحدث أيضا ً عن
«أصدقاء سوريا» .ويرى المسؤول العسكري اإليراني نفسه أنه « ليس من الضروري أن يتدخل
أصدقاء سوريا في الوقت الحالي» .أكثر من ذلك ،أكد أن «تقييمنا أنهم لن يحتاجوا إلى ذلك» ،علما ً بأن
إيران تعتبر من أبرز حلفاء نظام األسد إلى جانب روسيا.
وألمح مسعود جزائري ،أيضا ً ،إلى إمكانية أن يدخل كل من حزب هللا وحركات إسالمية فلسطينية
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مقاومة إلسرائيل ،لم يذكرها باالسم ،على خط المواجهة العسكرية في حالة توجيه ضربة عسكرية
دولية لسوريا مستقبالً .وفي هذا السياق ،قال المسؤول العسكري اإليراني أن « كل فصائل المقاومة ،أي
حزب هللا اللبناني والحركات اإلسالمية الفلسطينية ،هي أصدقاء لسوريا ،باإلضافة إلى القوى التي لها
وزنها على الساحة الدولية :روسيا والصين ....
ويأتي خروج الجيش اإليراني عن صمته حيال أحداث سوريا بعيد نشر أنباء تحدثت عن تحذير إيراني
لتركيا من المضي قدما نحو تيسير تد خل عسكري دولي في سوريا .تقارير إعالمية متطابقة أكدت أن
إيران حذرت تركيا من رد «قاس» في حال تدخلها عسكريا ً في سوريا ومواصلتها جهود تغيير قواعد
اللعبة في منطقة الشرق األوسط ....
ونقل عن جزائري قوله أيضا ً  « :سنقرر وفقا ً للظروف كيف سنساعد أصدقاءنا والمقاومة في المنطقة.
لن نسمح للعدو بالتقدم ».ويقول متتبعو شؤون الشرق األوسط أن تحذيرات المسؤول رفيع المستوى في
الجيش اإليراني موجهة باألساس إلى دول بعينها هي الواليات المتحدة األمريكية ،والعديد من الدول
الغربية ،ودولتين عربيتين هما السعودية وقطر ،باإلضافة إلى تركيا التي تتهمها إيران بتقديم دعم مالي
وعسكري للمقاتلين المسلحين المعارضين لنظام بشار األسد....
وال تكتفي طهران بتأكيد عزمها الدخول على خط المواجهة العسكرية في حالة ما إذا تقرر توجيه
ضربة عسكرية لنظام الرئيس السوري بشار األسد ،بل إنها تدعم بقوة هذا األخير في الساحة
الدبلوماسية.
وكتب ســلمان العنداري في مدونة الكلمات القاتلة في (  )2012/8/16يقول :
منذ بداية األحداث التي وقعت في سوريا ،قيل أن إيران تلعب دورا ً رئيسيا ً في دعم النظام السوري  ...إذ
يتنوع هذا الدعم ويتعدد في مختلف المجاالت السياسية والمالية والعسكرية .فإيران تسعى بكل قواها
للحفاظ على نظام بشار األسد مهما كان األمر.
إيران تساعد النظام السوري في قمع المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بإسقاط النظام السوري بقيادة
بشار األسد وأنه تم اقتياد فرق إيرانية خاصة لقمع المتظاهرين المطالبين برحيل األسد بالقوة.
وفي معلومات أخرى ،قال مسؤول أميركي أن طهران تساعد الحكومة السورية مادياً ،وتقدم لها
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تجاربها وخبراتها في قمع التظاهرات ،وتفيدها في تقنيات عالية في مراقبة اتصاالت مجموعات
المعارضة على النت ....
باإلضافة إلى ذلك ،وفي ظ ّل العقوبات األوروبية والدولية المفروضة على دمشق ،خاصة في مجال
استيراد النفط السوري ،فإن إيران تعمد على "تحدي" حظر استيراد النفط السوري ،إذ أن ناقلة نفط
مملوكة للحكومة اإليرانية تستخدم أعالما ً مختلفة وأسماء شركات متعددة لنقل النفط السوري الخام من
سوريا إلى إيران "في إشارة إلى كيفية دعم الحكومة اإليرانية لحليفتها سوريا".
كما تقوم إيران بمساعدة سوريا من خالل نقل نفطها إلى الصين وإلى دول أخرى في ظل الحظر الدولي
والعقوبات الدولية المفروضة على الشام .في وقت لم يعد بمقدور سورية بيع نفطها ألسواقها التقليدية في
أسواق أوروبا ،حيث أوقفت عقوبات االتحاد األوروبي والواليات المتحدة الصادرات .ويشار إلى أن
الصين غير ملتزمة بالعقوبات الغربية المفروضة على سورية.
وال يقتصر الدعم اإليراني للنظام السوري على الدبلوماسية ،ولكن أبعد من ذلك ،فإن إيران تدعم
الرئيس السوري بشار األسد من خالل توفير الوقود الالزم لنقل المركبات الثقيلة العسكرية والعربات
المدرعة ،والسماح لدمشق للتغلب على العقوبات الدولية والتغلب على المعارضة الداخلية والقضاء على
الحر التي بدأت بتنفيذ عمليات نوعية في أماكن متعددة من سوريا.
قوات الجيش السوري
ّ
وعلى مدي عقود من الزمن ،تعززت العالقات اإليرانية السورية من التعاون التجاري الوثيق على أعلى
المستويات ،وصوالً إلى التعاون االستراتيجي المستمر ،إضافة إلى العالقات العسكرية من خالل تمويل
شحنات األسلحة ،إلى التدريبات العسكرية ،ونقل األسلحة إلى لبنان ،ودعم الجيش النظامي التابع لعائلة
األسد.
ملهم الجندي ،ناشط سوري بارز على وسائل اإلعالم االجتماعي ،ومتابع يومي لألحداث في سوريا
على األرض ،يقيّم العالقات اإليرانية – السورية ،إذ يعتبر " أن العالقة اإليرانية السورية في أفضل
حاالتها ،و أن إيران مازالت تؤمن بالحل القمعي الذي يقوم به األسد و تحاول دعمه و مساعدته بكافة
الطرق و السبل وبأي ثمن".
ويؤكد الجندي أن إيران تدعم النظام األسدي بالسالح والمال ،وأنه لم يعد يخفى على العالم دعم إيران
لبشار األسد ،خاصة من خالل استقدام العسكريين والمجندين في الحرس الثوري اإليراني ،خصوصا ً
عهدة الجيش الحر .إضافةً إلى ذلك فإن الدعم المالي ُمستمر منذ أول يوم في
بعد أسر العديد منهم في ُ
الثورة السورية ،هذا الدعم الذي يحاول تأمين قيمة العُملة السورية و حمايتها من االنهيار".
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في هذا اإلطار ،يمكن القول أن الدعم اإليراني للنظام السوري مستمر ،بد ًءا من توفير األدوية للجنود
الجرحى ،وصوالً إلى توفير األسلحة والخبرات ،والحصول على مساعدات مالية كبيرة .إال أن هذا
الدعم لن ينجح في المحافظة على نظام بشار األسد في المستقبل القريب مهما أغدق النظام من خيراته
على دمشق األسد...

لماذا تعلن إيران دعمها لبشار األسد ؟
والمثير للدهشة إعالن إيران المتكرر أنها لن تسمح بسقوط نظام بشار  ،ثم صارت تعلن أنها تدعم نظام
بشار ماليا ً وعسكريا ً  ،وكأنها التخاف من الغرب  ،أما الشرق (روسيا والصين) فيسرهم ذلك  ،لكن
ماقصة الغرب ؟ والعا لم العربي ؟ واإلسالمي ؟ أاليسمعون إيران تتبجح بدعمها لبشار األسد  ،هل
تقصد إي ران تخويف العرب كافة  ،والمسلمين بأنها التخاف منهم !!!؟؟؟ أم ماذا تقصد إيران ؟؟؟ ستنبأك
األيام بماهو قادم  ....وسيتضح أن إيران تنفـذ مايريده الغرب  ،مايريده الصليبيون والصهاينة
....ويتضح اليوم تكاتفهم ضد الثورة السورية ألنها تطرح شعارات إسالمية ....

نجاح الثورة السورية منعطف تاريخي
صمد العراق ثمان سنوات أمام المد الصفوي ،المسمى تصدير الثورة اإلسالمية  ،صمد برجال العراق
وأموال الخليج ،ووقف سدا ً منيعا ً في بوابة العرب ضد الزحف اإليراني الصفوي ،شقيق الزحف
الصهيوني ،وصديق الزحف الصليبي ،ثم كان خطأ صدام التاريخي باحتالل الكويت فانهار مابناه في
السنوات الثمانية ...وأخذ الصفويون العراق ...
ثم طرحوا شعار الهالل الشيعي ،ليأخذوا سوريا ،بعد أن سيطر حزب الالت على لبنان ،فيكتمل الطوق
على جزيرة العرب ،جزيرة اإلسالم ،وحصنه المنيع ...وأنفقوا مليارات الدوالرات على نشر التشيع في
سوريا ،وبنوا مئات الحسينيات ،وجنسوا مئات األلوف من الصفويين بالجنسية السورية ....وظنوا أنهم
كسبوا سوريا ،واكتمل الهالل الشيعي ...
ثــم يــرفعـــه هللا ....
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ثم جــــــاء الربيع العــربي بقدر هللا كما جاء في الحديث الصحيح (.....ثم تكون ملكا ً جبريا ً فيكون
ماشاء هللا أن يكون ثم يرفعه هللا إذا شاء أن يرفعه ،ثم تكون خالفة على منهاج النبوة ،ثم سكت ).....
وانطلقت ثورة الكرامة في سوريا في ( ،)2011/3/15بعد نجاح ثورة الشباب في تونس ومصر ،هذا
النجاح الذي اليمكن فهمه وتفسيره إال على ضوء الحديث الشريف المذكور  ..انطلقت ثورة الكرامة
السورية بقدر وتخطيط ربانيين يفوق كل تصورات البشر ،حيث لم يخطر على ذهن أحد أن يكسر
الش باب السوري حاجز الخوف الذي سيطر على سوريا أربعة عقود بعد مجازر وحشية منذ ()1964
وحتى (... )1982ومقتل أكثر من ستين ألف مواطن سوري على طريق الحرية ،ومناهضة النظام
األسدي الصفوي ..

ثـــورة

المفـــاجـــآت :

وكانت الثورة السورية مفاجئة ،ومغايرة لكل االحتماالت والتوقعات ،كنا نقول الجيش العقائدي السوري
يختلف عن الجيش التونسي الوطني ،والجيش المصري الوطني ،وإذا بهذا الجيش العقائدي الذي رباه
النظام األسدي طوال أربعة عقود ،يبدأ باالنشقاق عن النظام ،بدأه المقدم البطل الشهيد بإذن هللا حسين
هرموش ،واستمرت االنشقاقات حتى صار الجيش السوري الحر ،متواجدا ً في كل مكان من سوريا،
يدافع عن ثوارالشعب ،ويحفظ لهم كرامتهم ...ويدحر وحدات األمن والشبيحة ،ويذيقهم كأس الموت كل
يوم ...ووصل أمره أن حرر كثيرا ً من البلدات واألرياف وصلت إلى أكثر من نصف أرض سوريا ،من
النظام األسدي ...
واليوم كل العالم يقول  :النصر آت ،والنظام األسدي انتهى ،وسيكون ذلك بأمر هللا ،وعسى أن يكون
قريبا ً ،وعندئذ يتحطم الهالل الشيعي ،ويتمكن اللبنانيون من جمع سالح حزب الالت ليتحول إلى حزب
سياسي فقط ،وتتحرر منه لبنان ،واحة الديموقراطية في الشرق األوسط ،ويأخذ العرب المسلمون
واألكراد دورهم الحقيقي في العراق ،وينقذونه من مخالب الصفويين  ...وتتغير المنطقة كلها ،ويعلو
نداء الحق في مآذن الشام ،وبالد الرافدين ،وتقام حكومات مدنية ديموقراطية ،فيزدهر الشرق األوسط،
وتعود له رؤوس المال المهاجرة ؛ بعد أن يترسخ القانون والدستور ،وتثمر الديموقراطية الحقة ،ويتربى
الرجال على العزة والكرامة ،وتنكمش دويلة العصابات الصهيونية بعد أن تفقد حليفها الصفوي ،وتقوم
الدولــة الفلسطينيــ ة ....ويتحقق ماوعدنا به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( التقوم الساعة حتى يقاتل
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المســـلمون اليهــود ويغلبوهم  ).....وفي إحدى روايات الحديث ( أنتم شرقي األردن وهم غربيه())1
ويقول راوي الحديث ( ماكنت أعرف ما األردن ) ...
كل هذا سيكون بنجاح الثورة السورية ...ثورة الكرامة العربية اإلسالمية ....وهي منعطف تاريخي
إيجابي كبير في الشرق األوسط ،وفي حياة األمة العربية اإلسالمية ...

الثورة السورية خط الدفاع األخير

:

أعلن الخميني عن تصدير الثورة (اإلسالمية ) اإليرانية  ،ويقصد نشر أو زحف التشيع على العالم
العربي  ،ووقف صدام حسين يرحمه هللا  ،ثمان سنوات أمام الزحف الخميني ،وقف برجال العراق ،
وأموال الخليج  ،ألن أهل الخليج العربي يدركون تماما ً أنهم المطلوب األول من تصدير الثورة اإليرانية
...ولذلك فتحوا خزائنهم للجيش العراقي البطل ...
كما أن أمريكا والغرب معها أرادت إضعاف العراق جيشا ً وشعبا ً  ،لذلك تفاهموا مع إسرائيل من أجل
أن يمدوا العراق وإيران بالسالح  ،بحيث يتوازن البلدان بالقوة  ،ويستمر القتل بينهما  ،ويصب ذلك في
مصلحة الغرب والصهاينة معا ً ...لذلك استمرت المعركة ( حرب الخليج األولى ) ثمان سنوات ،
خسرت إيران فيها ( )760ألف إيراني  ،وخسر العراق ( )240ألف عراقي  ،باإلضافة إلى مليارات
الدوالرات من األسلحة والبنى التحتية  ...ويصر الخميني على استمرار المعركة طوال السنوات الثمان
 ....وأخيرا ً وافق الخميني على وقف إطالق النار في أواخر عام ( .)2()1988ثم كان الخطأ التاريخي؛
بعد أن لعبت أمريكا على صدام حسين غفر هللا له  ،بعد أن تفوق عسكريا ً  ،وسقط سياسيا ً ألنه فردي
واليشاور ،واحتل الكويت  ،فاستطاع بوش األب أن يجند ثالثة وثالثين دولة منها سوريا األسد  ،وكثير
من الدول العربية ويحارب صدام حسين  ،بل يحارب الشعب العراقي  ،وينتصر أعداء العراق  ،وبدأ
انهيارالعراق البطل ،حتى انتهى عام ( )2003حيث احتلته أمريكا وسلمته إليران ....وهكذا فشل
الخميني عسكريا ٌ بتصدير الثورة اإليرانية  ،ونجح الخامئني سياسيا ً بضم العراق إلى نفوذ إيران ....

 - 1يرى الشيخ األلباني يرحمه هللا أن هذه الزيادة غير صحيحة  ...وباقي الحدي صحيح
 - 2في لقاء مع الشاعر العراقي اإلسالمي وليد األعظمي يرحمه هللا بعيد وقف الحرب بأشهر  ،ضمنا مجلس أحد الوجهاء في المدينة
المنورة يسمى ( العباسية ) ،حدثنا فقال  :كان الخميني يكذب على شعبه بأن المهدي سيأتي في نهاية العام السابع راكبا ً حصانا ً أبيض ،
يقود اإليرانيين في القتال وينتصرون على العراقيين  ،وكان اإليرانيون يصدقون ذلك  ،ويتدافعون نحو ساحات المعركة بالماليين  ،حتى
أن طالب الثانويات يلتحقون بالمعركة دون أن يعلم أباؤهم بذلك  ،واستمر الحال حتى انتهى العام السابع ولم يصل المهدي  ،عندئذ انهارت
معنويات اإليرانيين ...وتكبدوا خسائر فادحة جدا ً ...ووافق الخميني على قبول وقف إطالق الناركما قال كأنه يتجرع السم ...
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الهـــالل الشــــيعي :
وعندئذ أرادت إيران استثمار انتصارها السياسي في العراق وأفغانستان  ،فطرحت شعار الهالل
الشيعي  ،الذي أخبر عنه الملك عبد هللا بن الحسين  ،وكذلك سمو األمير سعود الفيصل  ،وحذرا من
خطره على العالم العربي  ...ويقضي مشروع الهالل الشيعي أن تكون أفغانستان  ،والعراق وسوريا
ولبنان تدور في فلك السياسة اإليرانية  ..ويعني هذا أن تطوق إيران الجزيرة العربية( جزيرة اإلسالم)
من الشمال  ،وخاصة منطقة الخليج العربي  ،بعد أن سيطرت إيران على شرقي الخليج واحتلت
األحواز منذ ( ، )1925وتطمع اليوم في شاطئ الخليج الغربي  ،فيكتمل عندها نفط العرب كله  ،وتقف
إيران عندئذ في مصاف الدول الكبرى  ،وتعيد بناء اإلمبراطورية الساسانية  ...وتزحف نحو الحرمين
الشريفين ( السمح هللا ) وتشفي غليلها من الشيخين رضي هللا عنهما ....
وهذا يعني أن الثورة السورية اليوم هي خط الدفاع األخير عن األمة العربية واإلسالمية عامة وعن
الخليج العربي خاصة... ،وأذكر بما سمعته من األستاذ عدنان سعدالدين المراقب العام األسبق لإلخوان
المسلمين السوريين  ،يرحمه هللا ،حيث قال أمام مجموعة من السوريين أنه قال لصاحب السمو الملكي
األمير نايف بن عبد العزيز يرحمه هللا في تسعينيات القرن الماضي (( :إن حماية الحرمين الشريفين
واجب مقدس على كل مسلم )) ،ونحن معشر اإلسالميين السوريين نؤكد على مقالة أستاذنا عدنان سعد
الدين يرحمه هللا  ....ونؤكد أن مساندة الثورة السورية واجب مقدس على كل عربي وكل مسلم  ،وأن
نجاح الثورة السورية يعني نصر كبير للعرب والمسلمين  ،وتغيير كبير نحو الحرية والكرامة  ،وليس
ذلك على هللا ببعيد ....
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 ^ .15سوريا :مراقبون في ريف حمص للتحقق من تقارير بشأن «مذبحة» ودمشق تتهم «جماعات إرهابية» .بي بي سي عربي.
(.)26-05-2012
 .Massacre of the children as Syrian forces hit rebels ^ .16غارديأن .)26-05-2012( .تاريخ الولوج -05-2012
.28
 ↑ .17أ ب May ،BBC News ،”'Syria crisis: Houla 'massacre leaves 88 dead“ .Leana ،Jim; Hosea ،Muir
2012 ،26وصل لهذا المسار .2012 ،May 26
 U.N. observers in Syria count more than 92 bodies in Houla carnage ^ .18تاريخ الولوج  28مايو 2012
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May 27, ،”Exclusive dispatch: Assad blamed for massacre of the innocents“ .Cockburn, Patrick ^ .19
.The Independent منMay 27, 2012 وصل لهذا المسار2012
وصلMay 26, 2012 ،BBC News ،”Syria crisis: Houla child massacre confirmed by UN“  ↑ أ ب ت ث ج.20
.May 26, 2012 لهذا المسار
May 26, ،The Telegraph ،”Amateur video shows mass burial after reported Houla massacre“ ^ .21
.May 26, 2012 وصل لهذا المسار2012
وصل لهذاMay 27, 2012 ،BBC News ،”Syria massacre in Houla condemned as outrage grows“ ^ .22
.May 27, 2012 المسار
Syrian opposition “ .Abedine, Saad; Roth, Yan,Richard; Holly; Sterling, Joe; Alkhshali Hamdi ^ .23
.May 26, 2012 وصل لهذا المسارMay 26, 2012 ،CNN ،”begs for help after reported massacre
،The Telegraph ،”Syria: Assad regime accused of renewing attack on Houla“ .Spencer, Richard ^ .24
.May 27, 2012 وصل لهذا المسارMay 27, 2012
New Massacres by al-Qaeda-linked Terrorist Groups against Families in “ ..Allafi, F.; Said, H ^ .25
.May 26, 2012 وصل لهذا المسارMay 26, 2012 ،”al-Shumariyeh and Taldo in Homs Countryside
. الجزيرة.2012 5 25  ^ الجزيرة هادي العبدهللا في الوقت الذي اهل مصر ينتخبون أهال سورية ينحرون مجزرة الحولة.26
.28-05-2012  تاريخ الولوج.)25-05-2012(
.May 26, 2012 وصل لهذا المسارMay 26, 2012 ،Al Jazeera ،”Sat, 26 May 2012, 10:21“ ^ .27
May ،The New York Times ،”U.N. Observers View Bodies in Syrian Village“ .Mackey, Robert ^ .28
.May 27, 2012 وصل لهذا المسار26, 2012
2012  مايو29 تضامن مع الحولة تاريخ الولوج/يطوق الحولة
ّ تواصل القتل والجيش: ^ الجزيرة.29
May ،CNN ،”With Annan's peace plan 'dead,' rebel Syrian army calls for retaliatory attacks “  ↑ أ ب.30
.May 27, 2012 وصل لهذا المسار27, 2012
The New ،”U.N. Security Council Issues Condemnation of Syria Attack“ .MacFarquhar, Neil  ↑ أ ب.31
.May 27, 2012 وصل لهذا المسارMay 27, 2012 ،York Times
May 28, وصل لهذا المسارMay 28, 2012 ،NOW Lebanon ،”HRW: UN must probe Houla massacre“ ^ .32
.2012
 وإضراب عام في عدد من أحياء دمشق، ^ شهداء في عدة مدن.33
 ^ تجار دمشق يضربون احتجاجا على قتلى الحولة.34
2012  مايو30  ^ مظاهرة بباريس تنديدا بمجزرة الحولة تاريخ الولوج.35
-2012( .24  فرأنس. ^ عشرات القتلى في "مجزرة الحولة" والمجلس الوطني السوري يشدد على مسؤولية المجتمع الدولي.36
.28-05-2012  تاريخ الولوج.)24-05
^ .)29-05-2012( . آكي اإليطالية لألنباء.. ^ آشوريو سورية وأكرادها يدينون مجزرة الحولة ويتهمون ميليشيات النظام بها.37
-05-2012( . األندلس برس..»بالقوة الذاتية
ّ «  وغليون للتحرير.. البيت األبيض يصف الجريمة «بصورة حقيرة» عن النظام
.29-05-2012  تاريخ الولوج.)28
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[ ^ .38طرد وزير الخارجية األلمأني جيدو فسترفيله السفير السوري
]http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=32790320
 ^ .39أول طرد لدبلوماسي سوري بعد "الحولة" ..سكاي نيوز عربية .)29-05-2012( .تاريخ الولوج .29-05-2012
 ^ .40إسبأنيا تطرد السفير السوري لديها
 ^ .41أعلنت وزارة الخارجية اإليطالية يوم الثالثاء أن السفير السوري وموظفين أخرىن بالسفارة "شخصيات غير مرغوب فيها
 ^ .42الفروف :المسؤولية عن مجزرة الحولة تقع على عاتق طرفي النزاع في سورية على حد سواء
 ^ .43صحيفة أرجاء اإللكترونية
 ^ .44صفحة لجنة العلماء لنصرة سوريا
 ^ .45العريفي عبر حسابه :تم أخذ التعهد علي بإمارة الرياض

مراجع خاصة بقصف حمص ( الخالدية وباباعمرو وغيرها

):

 ↑ .1أ ب عشرات القتلى معظمهم في حمص .الجزيرة نت .تاريخ النشر ..2012-03-02
 ^ .2جيش سوريا الحر يتصدى لهجوم باباعمرو .الجزيرة نت .تاريخ النشر ..2012-03-01
 ↑ .3أ ب ت ث  200قتيل بقصف على حمص .الجزيرة نت .تاريخ النشر ..2012-02-04
 ↑ .4أ ب قتيال وحمص تحت الحصار .الجزيرة نت .تاريخ النشر ..2012-02-09
 ↑ .5أ ب  337قتيالً [ ]1و 1,600جريح يوم  3شباط [ .]2و 14قتيالً يوم  5شباط [ .]3و 24قتيالً يوم  6شباط [ .]4وأكثر من
 95قتيالً و 200جريح يوم  7شباط [ .]5و 93قتيالً يوم  8شباط [ ،]6و 112قتيالً يوم  9شباط [ ،]7و 4قتلى يوم  10شباط
[ ،]8بالمجمل  755قتيالً حتى  10شباط وفق نشاطين [ 15 .]9قتيالً في  11شباط [ .]10و 34قتيالً في  12شباط [ ،]11و11
قتيالً في  13شباط [ ،]12و 35قتيالً في  14شباط [ ،]13و 6قتلى في  15شباط [ ،]14و 14قتيالً في  17شباط [ ،]15و9
قتلى في  18شباط [ ،]16و 10قتلى في  19شباط [ ،]17و 14قتيالً في  20شباط [ ،]18و 300جريح في  20شباط [،]19
و 45قتيالً في  21شباط [ ،]20و 340جريحا ً في  21شباط [ ،]21و 60قتيالً في  22شباط [ ،]22و 24قتيالً في  25شباط
[ ،]23و 8قتلى في  26شباط [ ،]24و 13قتيالً في  27شباط [ ،]25و 65قتيالً في  28شباط [ ،]26و 17قتيالً في  1آذار
[ ،]27و 10قتلى في  2آذار [ ،]28و 44قتيالً في  8آذار [ ،]29و 200قتيل في  12آذار [ ]30و [ ]31و [ ،]32و 37قتيالً
في  21آذار [ ]33و 14قتيالً في  22آذار [ ]34و 16قتيالً في  24آذار [ .]35و
 ^ .6مجلس االمن :التصويت على مشروع قرار حول سوريا السبت .بي بي سي العربية .تاريخ النشر .2012-02-03
 ↑ .7أ ب ت ث ج  337قتيالً و 1300جريح في مجزرة حمص بسوريا .قناة العربية .تاريخ النشر ..2012-02-04
↑ .8

أ ب ت ث ج

سوريا :اكثر من  200قتيل في مدينة حمص .بي بي سي العربية .تاريخ النشر ↑ .2012-02-04

أ ب ت

حمص

تشيع قتلى أعنف قصف .الجزيرة نت .تاريخ النشر ..2012-02-04
 ↑ .9أ ب ت الجيش السوري الحر يهاجم مبنى المخابرات الجوية بحمص .قناة العربية .تاريخ النشر ..2012-02-04
 ^ .10اهالي حي الخالدية في حمص يشيعون ضحايا القصف العنيف .قناة فرأنس .24تاريخ النشر . .2012-02-04
 ^ .11ناشطون يتخوفون من تكرارما جرى في الخالدية في مناطق اخرى من حمص .قناة فرأنس .24تاريخ النشر ..2012-02-05
 ^ .12سوريا :مقتل واصابة العشرات واستمرار قصف حمص .بي بي سي العربية .تاريخ النشر  ^ .2012-02-05عشرات القتلى
وتصاعد العنف بسوريا .الجزيرة نت .تاريخ النشر ..2012-02-05
 ^ .13سوريا :الجيش يصعد هجومه على حمص .بي بي سي العربية .تاريخ النشر ..2012-02-06
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 ^ .14عشرات القتلى بقصف مستمر على حمص .الجزيرة نت .تاريخ النشر ↑ .2012-02-06

أ ب

سوريا :عشرات القتلى في

الهجوم على حمص وأوباما يستبعد الخيار العسكري في حل االزمة .بي بي سي العربية .تاريخ النشر .2012-02-07
 ↑ .15أ ب ت حمص تحت النار والجيش الحر يحذر .الجزيرة نت .تاريخ النشر ..2012-02-07
 ^ .16مقتل اكثر من  60مدنيا اغلبهم في حمص غداة وعود سورية بوقف العنف .قناة فرأنس .24تاريخ النشر ↑ .2012-02-08

أ

ب ت  117قتيال وعنف متصاعد بسوريا .الجزيرة نت .تاريخ النشر ..2012-02-08
 ^ .17مقتل العشرات في قصف للجيش السوري لمدينة حمص .بي بي سي العربية .تاريخ النشر ..2012-02-09
 ↑ .18أ ب  83قتيال في سوريا اغلبهم في حمص  .قناة فرأنس .24تاريخ النشر .2012-02-09
 50 ^ .19قتيال بتفجيرات ومداهمات بسوريا .الجزيرة نت .تاريخ النشر ..2012-02-10
 ^ .20سوريا :القوات الحكومية تواصل قصف حمص ومقتل اكثر من  50شخصا في عدة مناطق .بي بي سي العربية .تاريخ النشر
..2012-02-11
 ^ .21توتر في حلب واستمرار حملة القوات السورية وخصوصا على حمص .قناة فرأنس .24تاريخ النشر  ^ .2012-02-11ستة
قتلى في حمص ودرعا .قناة فرأنس .24تاريخ النشر ..2012-02-12
 15 ^ .22قتيال وأنتشار كثيف للجيش بحماة .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-02-12
 ^ .23وزارء الخارجية العرب يبحثون الملف السوري واستقالة رئيس بعثة المراقبين .قناة فرأنس.)2012-02-12 ( .24
 36 ^ .24قتيال في عدة مدن بسوريا .الجزيرة نت .تاريخ النشر  .2012-02-13تاريخ الولوج .2012-02-16
 ^ .25سوريا :استمرار قصف معاقل المعارضة وحديث عن امكانية تسليح المعارضة .بي بي سي العربية.)2012-02-14(.
 ↑ .26أ ب الناشطون في حمص يتحدون الحصار بالحمام الزاجل .قناة فرأنس .24تاريخ النشر ..2012-02-14
 ^ .27القوات السورية تشن هجوما على حماة وتواصل قصف حمص .قناة فرأنس .24تاريخ النشر ..2012-02-15
 ^ .28سوريا :حريق هائل في أنبوب النفط بحمص وقوات الحرس الجمهوري تنتشر وسط دمشق .بي بي سي العربية .تاريخ النشر
..2012-02-15
 ^ .29تجدد االشتباكات في درعا واستمرار القصف على حمص .قناة فرأنس .24تاريخ النشر ..2012-02-16
 ^ .30هجوم بدرعا وقصف حمص وحصار حماة .الجزيرة نت .تاريخ النشر ..2012-02-16
 45 ^ .31قتيال معظمهم في حمص .تاريخ النشر 2012-02-17
 ^ .32سوريا :مبعوث صيني رفيع المستوى في دمشق إلجراء محادثات .بي بي سي العربية .تاريخ النشر .2012-02-18
 ^ .33قتلى بإدلب واستمرار قصف حمص .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-02-19
 ^ .34قصف عنيف لحمص ومظاهرات بدمشق .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-02-20
 ^ .35سوريا :مقتل  15شخصا والصليب االحمر يسعى الى هدنة للمساعدات .بي بي سي العربية..)2012-02-20 ( .
 ^ .36مطالب دولية بهدنة إنسانية بسوريا .الجزيرة نت .تاريخ النشر  .2012-02-21تاريخ الولوج .2012-02-24
↑ .37

أ ب

مقتل  45شخصا في حمص والصلىب األحمر يدعو لهدنة ساعتين يوميا .بي بي سي العربية .تاريخ النشر -02-21

 ^ .2012تقارير عن مصرع العشرات في حمص وإدأنة دولية لمقتل الصحفيين .بي بي سي العربية.)2012-02-22( .
 ^ .38مقتل أكثر من  90معظمهم بحمص .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-02-22
 ↑ .39أ ب ناشطون :الجيش يقصف باب عمرو بالسكود .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-02-23
 ^ .40سوريا :تقارير عن مقتل العشرات وصحفيأن غربيأن يطالبان بإخراجهما من حمص .بي بي سي العربية .تاريخ النشر -23
↑ .2012-02

أ ب

↑ .2012-02-24

سقوط قتلى في حمص وناشطون يطلقون نداء استغاثة إلى "أصدقاء سوريا" .قناة فرأنس .24تاريخ النشر
أب

الصلىب االحمر يصل إلى حمص المحاصرة .بي بي سي العربية .تاريخ النشر .12 .2012-02-23
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 ^ .41سوريا :مقتل  94شخصا وتعثر مفاوضات إجالء الجرحى .بي بي سي العربية .تاريخ النشر .2012-02-25
 ↑ .42أ ب  103قتيال ومساع إنسانية بسوريا .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-02-25
 ^ .43بدء فرز اصوات االستفتاء في سوريا ،واوباما يقول أن الوقت قد حأن اليقاف قتل المواطنين .بي بي سي العربية. .
 ^ .44قتلى وجهود إلجالء الصحفيين من حمص .الجزيرة نت .تاريخ النشر  .2012-02-27تاريخ الولوج .2012-03-07
 ^ .45سوريا :مقتل شخص في قصف لموكب الصحفيين األجأنب خالل نقلهم من حمص إلى لبنان .الجزيرة نت .تاريخ النشر -28
 104 ^ .2012-02قتلى وحمص وحماة تحت القصف .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-02-28
 ^ .46ناشطون ينفون اقتحام الجيش لبابا عمرو .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-02-29
 ^ .47اشتباكات عنيفة في حمص ومشروع قرار جديد في مجلس االمن بشأن سوريا .بي بي سي العربية.)2012-02-29(.
 ^ .48سوريا :أنسحاب "تكتيكي" للمعارضة من حي بابا عمرو والصليب االحمر يدخل المدينة غدا .بي بي سي العربية. .
 ↑ .49أ ب سوريا :منع قافلة للصلىب االحمر من دخول حي بابا عمر بحمص .بي بي سي العربية .تاريخ النشر ↑ .2012-03-02

أ

ب مقتل وإعدام جنود وتجدد قصف حمص .الجزيرة نت .تاريخ النشر . .2012-03-03
 ^ .50الفارون من حمص يتهمون القوات السورية بارتكاب "أعمال وحشية" .بي بي سي العربية ^ .2012-03-05 .مقتل وإعدام
جنود وتجدد قصف حمص .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-03-05
 ↑ .51أ ب  41قتيال معظمهم بقصف حمص وإدلب .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-03-06
 ↑ .52أ ب ت سورية :مقتل  8أطفال من أسرة واحدة في "مجزرة كرم الزيتون" .تاريخ النشر .2012-03-13
 ↑ .53أ ب التقرير الموثق لمجزرة كرم الزيتون وحي عشيرة نمتلك  31جثة ووثقنا  21اسم .موقع نور سورية..2012-03-13( .
 ^ .54نحو  140قتيال بينهم  60بمذبحة بحمص .الجزيرة نت .تاريخ النشر  .2012-03-12تاريخ الولوج .2012-03-28
↑ .55

أ ب ت

مجزرة مروعة بحق أطفال قصر بالتزامن مع جهود دولية األزمة ..المالبسات  .هيئة الشام اإلسالمية .تاريخ النشر

.2012-03-13
 ^ .56حمص ..عشرات الجثث المشوهة في "الرفاعي" ومخاوف من مجزرة بالخالدية .جريدة الوطن.ر  ^ .2012-03-22سوريا:
مذبحة أطفال ونساء في كرم الزيتون .تاريخ النشر .2012-03-13
 3 14 ^ .57حمص ،تهجير العائالت من كرم الزيتون وحي عشيرة الى حي البباضة .موقع نهاية الرعب..2012-03-15 ( .
 ^ .58غضب في صنعاء لـ" مجزرة كرم الزيتون" بحمص سوريا .موقع التغيير اليمني .تاريخ النشر .12 .2012-03-13
 63 ^ .59قتيال بسوريا وتحضير القتحام إدلب .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-03-09
 ^ .60إكتشاف مجزرة جديدة في بساتين بابا عمرو-جوبر .تاريخ النشر .2012-03-09
 ^ .61مجزرة جديدة فى حى كرم اللوز والقبض على مرتكبى مذبحة الزيتون .جريدة اليوم السابع..2012-03-14 ( .
 ^ .62مجزرة في حي كرم اللوز في حمص ضحيتها عائلة كاملة .تاريخ النشر .2012-03-25
 ^ .63العثور على عشرات الجثث بحمص .الجزيرة نت .تاريخ النشر . .2012-03-14
 ^ .64تصعيد بدمشق وحصار للمدن .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-03-15
 ^ .65مجزرة بإدلب في ذكرى الثورة السورية .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-03-15
 ^ .66اشتباكات عنيفة في حي المزة بدمشق .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-03-19
 ^ .67ناشطون :مقتل العشرات باشتباكات دمشق .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-03-19
 ↑ .68أ ب ت الوضع اإلنساني في حمص يوم اإلثنين  19آذار \ مارس .تاريخ النشر .2012-03-19
 ^ .69حمص ملخص األحداث االثنين  19//آذار  // 2012حتى الساعة الرابعة .تاريخ النشر .2012-03-19
 ↑ .70أ ب الوضع اإلنساني في حمص يوم الثالثاء  20آذار \ مارس .جمعية الحقوق السورية .تاريخ النشر .2012-03-20
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 ^ .71عشرات القتلى بسوريا ودهم واعتقاالت .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-03-20
 80 ^ .72قتيال وتصعيد القصف بسوريا .الجزيرة نت .تاريخ النشر . .2012-03-21
 ^ .73تقرير مدينة حمص  .2012-3-21 :الهيئة العامة للثورة السورية .تاريخ النشر .2012-03-21
 ^ .74عاجل  :ارتفاع شهداء اليوم إلى  60شهيدا معظمهم في حمص  .2012-3-21الهيئة العامة للثورة السورية .تاريخ النشر
..2012-03-21
 ^ .75الوضع اإلنساني في حمص يوم األربعاء  21آذار \ مارس .جمعية الحقوق السورية .تاريخ النشر " .2012-03-21إعدام
جماعي" بحمص و 75قتيالً بجمعة "التسليح" .سي أن أن العربية .تاريخ النشر .12 .2012-03-22
 ^ .76ملخص االحداث ليوم الخميس  22آذار حمص  .2012الهيئة العامة للثورة السورية .تاريخ النشر 80 ^ .2012-03-23
قتيال بسوريا والقصف يصل لبنان .الجزيرة نت .تاريخ النشر  .2012-03-22ملخص األحداث في حمص .2012-3-23 :
الهيئة العامة للثورة السورية .تاريخ النشر .2012-03-24
 94 ^ .77قتيال بسوريا وقصف عنيف ألحياء حمص .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-03-23
 ^ .78ملخص االحداث ليوم السبت  24آذار  2012حتى الساعة الثامنة مساءا  :أوال – حملة عسكر .تاريخ النشر ..2012-03-24
 70 ^ .79قتيال وتصعيد عسكري بأرجاء سوريا .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-03-26
 ↑ .80أ ب تجدد القصف على حمص وبلدات بحماة .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-03-26
 ↑ .81أ ب  76قتيال بسوريا معظمهم بحمص وحماة .الجزيرة نت .تاريخ النشر  80 ^.2012-03-27قتيال بسوريا معظمهم بحمص
وإدلب .الجزيرة نت .تاريخ النشر  .2012-03-28تاريخ الولوج .2012-03-31
 ↑ .82أ ب ت عشرات القتلى وأنفجارات تهز حمص .الجزيرة نت .تاريخ النشر . .2012-03-29
 ^ .83قصف لحمص وحملة عسكرية على إدلب .الجزيرة نت .تاريخ النشر . .2012-03-30
 16 ^ .84قتيالً في  24آذار [ ،]36و 9قتلى في  25آذار [ ،]37و 10قتلى في  26آذار [ ،]38و 10قتلى في  27آذار [ ،]39و12
قتيالً في  28آذار [ ،]40و 7قتلى في  29آذار [ ،]41و 3قتلى في  30آذار [.]42
 ^ .85الوضع اإلنساني يتدهور في حمص وحملة تطهير لـ بابا عمرو .جريدة عُمأن .تاريخ النشر .2012-03-01
 ↑ .86أ ب ت ث اقتحام بابا عمرو لم يوقف القتل وأنباء عن اعدامات جماعية .جريدة دار الحياة .تاريخ النشر ↑ .2012-03-03

أب

الفارون من حمص يتهمون القوات السورية بارتكاب "أعمال وحشية" .بي بي سي العربية .تاريخ النشر ^ .2012-03-05
"أنسحاب تكتيكي" لقوات الجيش الحر من حي باباعمرو بسبب تفاقم الوضع اإلنساني لألهالي .تاريخ النشر ^ .2012-03-01
قذيفتأن كل دقيقة على حمص .جريدة الشرق األوسط .تاريخ النشر .2012-02-15
 ^ .87جرائم الحرب  -الهجمات العشوائية .تاريخ الولوج .2012-03-28
 ^ .88مسؤولة أممية تصف حي بابا عمرو بمدينة حمص السورية بأنه "مدمر بالكامل" .تاريخ النشر .2 .2012-03-09
 ↑ .89أ ب آموس تدخل حي بابا عمرو لتقييم الوضع اإلنساني .جريدة الشرق األوسط .تاريخ النشر . .2012-03-08
 ^ .90متطوعون في خدمة النازحين السوريين .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-03-11
 114 ^ .91قتيال بسوريا ونزوح من حمص .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-03-13
 85 ^ .92قتيال بسوريا والجيش يهاجم درعا .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-03-13
 ^ .93التقرير اإلعالمي السادس والستون  19آذار/مارس  .2012هيئة الشام اإلسالمية .تاريخ النشر .2012-03-19
 ^ .94مصر تدين "التصعيد الكبير" في حمص .الجزيرة نت .تاريخ النشر .2012-02-15
 ^ .95االمين العام لألمم المتحدة يتهم سورية بارتكاب جرائم على نطاق واسع ضد المدنيين .بي بي سي العربية .تاريخ النشر -02
..2012-03
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 -4مراجع البحث :
أوال  :الكتب

:

 -1إبراهيم الحيدري  ،عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد ،
 -2باترك سل  ،الصراع على الشرق األوسط  ،شركة المطبوعات للنشر واالتوزيع ،
بيروت  ،ط1992 ، 1م .
 -3بشير موسى نافع  ،العراق  ،سياقات الوحدة واالنقسام  ،دار الشروق  ،القاهرة 2006 ،
 -4حسين علي الهاشمي  ،الحرب المشتركة (إيران وإسرائيل ) ،
 -5خالد الشنتوت  ،المسلمون والتربية العسكرية  ،دار المطبوعات الحديثة  ،جدة ،
 -6سامي الجندي  ،كسرة خبز  ،دار النهار  ،بيروت .1969 ،
 -7ستيفن هيمسلي لونكيرك  ،أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث  ،تعريب جعفر الخياط
 ،دار الرافدين  ،ط. 5
 -8الذهبي  ،تاريخ اإلسالم ،
 -9عبد هللا الدهامشة  ،النظام األسدي ضد العرب  ،دار النواعير بيروت  ،ط.2012 ،1
-10

علي الوردي  ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ،

-11

محمد جواد مغنية  ،الشيعة الحاكمة .

-12

محمد فريد بك  ،تاريخ الدولة العثمانية ،

-13

محمد عبد الغني النواوي  ،مؤامرة الديوالت الطائفية  ،ط، 1983 ، 1

-14

محمود شاكر  ،التاريخ اإلسالمي ( )22جزءا  ،المكتب اإلسالمي  ،ط ، 3

 ،1991بيروت .
-15

مصطفى خليل  ،سقوط الجوالن  ،دار االعتصام بالقاهرة  ،ط، 1980 ، 2

-16

ناصر الغفاري  ،أصول مذعب الشيعة  ،عدة أجزاء .

-17

الندوة العالمية للشباب اإلسالمي  ،الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب

واألحزاب المعاصرة  ،جزءان  ،الرياض  ،ط1418 ، 3هـ .
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ثانيا ً  :الصحف والمجالت

:

 -1صحيفة النهار البيروتية  ،عدة أعداد ،
 -2صحيفة القدس العربي  ،لندن ،
 -3صحيفة ايديعوت احرنوت اإلسرائيلية  ،عدة أعداد .
 -4صحيفة الهيرلد تريبيون األمريكية .
 -5صحيفة القبس الكويتية ،
 -6صحيفة الشرق األوسط ،عدة اعداد منوعة في التاريخ ...
 -7صحيفة السياسة الكويتية ،
 -8صحيفة الحياة  ،لندن  ،عدة أعداد .
 -9صحيفة وول استريت جورنال األمريكية ،
-10

صحيفة المصريون ،

-11

صحيفة المساء اإلماراتية ،

-12

مجلة الشراع ()2006/10/22

-13

مجلة الوطن العربي (. )2006/6/12

-14

مجلة الحوادث اللبنانية  ،العدد ( )406في (. )1968/6/7

-15

مجلة األوبزيرفر (. )1984/4/7

-16

المجلة السويدية (. )1984/3/18
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المحـــــــــتوى
الموضوع

الفصل األول  :الصفوية

الصفحة

الموضوع
الهاجس اإليراني من تزايد أهل السنة في
األحواز

تمهيد  :تعريف وتاريخ

هل النظام اإليراني نظام إسالمي ؟؟؟

سليمأن أبو طاهر الجنابي القرمطي

إيران وفلســـطين

القرامطة في التاريخ

الخميني يصدر الثورة

نظرة أهل السنة إلى القرامطة

للصفويين موقف سلبي من الجهاد

الصفويــون

القــرامطــة الــجــدد

الصفويون شغلواالعثمانيين عن فتح أوربا

دراسة من الرياض عن الهالل الشيعي

الصفويون يحتلون العراق

أنبعــا الشــــيعة

العراق في العهد العثماني

لمحة عامة عن السنة والشيعة في العالم

طموح الفرس في العالم العربي

تنقسم الشيعة إلى ستة مذاهب

الصفوية حركة سياسية وليست مذهبا ً دينيا ً

توزيع القــوى االقتصاديـــة

الشعوبية أول مظاهر الصفوية

توزيــع موارد الطاقـــة

أصل الفكـر الشــعوبي

توزيع المــوارد العســكرية

أنتشار الشعوبية ومظاهرها

خالصــة

التصفية واالغتياالت والدسائس

المخاوف من جبهة شيعية شرق أوسطية

الشعوبية الجديدة

مطبوعات تهاجم الصحابة توزع في مصر

األحواز أول ضحايا الصفوية

العلماء يرحبون بقرار خامئني عدم سب
الصحابة ( لم ينفذ)

ليس كل شيعي صفويا ً

الشـــيعة في مصـــر

الدكتور علي شريعتي ضد الصفوية

إيران تريد السعودية والكويت والعراق
إلقامة اإلمبراطورية الفارسية

عربســـتأن هي األحـــواز

تعليق الباح الحالي

إيران تحارب أهـــل السنة

دراسة البع الشيعي

همسة أخوية في أذن إخوأننا في الخليج

نظرة لمستقبل التشيع

الصفحة
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الفصل الثاني  :التعاون
اإليراني اإلسرائيلي
التقية المطورة

49

بواخر إسرائيل تخدم إيران

غمز يسار واذهب يمين

قالت يديعوت أحرنوت 2006/4/24

إيران وإسرائيل دبس وزيت

التعاون في مجال التسليح

 200شركة إسرائيلية تشارك في بناء المفاعل

القصة الكاملة إليران جيت

الذري اإليراني

الوثائق

الفصل الثالث  :الصفوية
والنظام األسدي
الرجعية أخطر من إسرائيل

بشار يبيع سوريا إيران

ثأنوية الصناعة في حماة

الحرس الثوري يقاتل الشعب السوري

أين الممأنعة والمقاومة ؟

نقل العتاد الحربي بالطائرات المدنية

النظام األسدي يتفاوض مع شارون

بعض مجازر حافظ األسد ( مذبحة باب
البلد)

ثورة سوريا تكشف عالقة األسد بإسرائيل

مذبحة جسر الشغور (،)1980

األسد الكبير يقف مع إيران ضد العراق

مذبحة هنأنو ( المشارقة )

األسد بائع الجوالن

مجزرة تدمر األولى

بعض مجازر بشار األسد

بعض مجازر األسد في الثمأنينات

مجازر حمص ( الخالدية ،بابا عمرو)

مجزرة الحولة ،ومجزرة اللطامنة

الفصل الرابع  :الصهيونية

تعريف الصهيونية

واألسدية والصفوية
التأسيسوأبرز الشخصيات

األفكار والمعتقدات

خلفية تاريخية

تأسيس الحركة الصهيوينة

إسرائيل والثورة السورية

تآمر األسد مع إسرائيل في حوران
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ثورة سوريا تكشف عالقة األسد بإسرائيل

تعاون الصهيونية والصفوية

كتاب التحالف الغادر

اللقاءات السرية

غزو العـــراق

دالئل تعاون إيران وأمريكا وإسرائيل

بعض صور التعاون اإليراني وأمريكا

علي أكبر هاشمي يعلن تعاون إيران الحتالل
بغداد

الفصل الخامس  :إيرن

دعوات إيرانية للحوار

والثورة السورية
تمهيد عن الثورة السورية

الحرس الثوري يقاتل الشعب السوري

إيران تقف مع القذافي ضد شعبه

الدعم الديني والطائفي واإلعالمي

الحرس الثوري يرسل فيلق القدس لبشار

إيران والعراق وحزب هللا تقاتل مع بشار

نقل العتاد العسكري بالطائرات المدنية

التناقضات اإليرانية من ثورات العرب

إيران تدافع عن نفسها

مسؤولون أمريطيوت  :إيران تدعم االسد
عسكريا ً

نجاح الثورة السورية منعطف تاريخي

 - iميمون ديصأن القداح كما يبدو في الغالب أنه رجل يهودي من يهود الفرس ،خلفه ولده عبد هللا ،وسكن االسلمية،
وسمى أوالده وأحفاده بأسماء أوالد وأحفاد محمد بن إسماعيل بن جعفر .....بن علي بن أبي طالب ،وقد أشيع أن هذه
األسرة أنتقلت إلى السلمية ...في نفس الوقت الذي أنتقلت فيه أسرة ميمون القداح  (...أنظر موقع سفر الحوالي )
ومحمود شاكر (. )77/6

