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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 إن الحمد هلل وحده الشريك له ، والصالة والسالم على رسول هللا ، وبعد

القرن الحادي والعشرين ، ثورة أرادها هللا الربيع العربي ، بل في الثورة السورية أعظم حدث في 

عزوجل ، عندما دفع  تالميذ درعا إلى كتابة شعارات يسمعونها في الفضائيات كل يوم )  الشعب يريد 

اعتقل ف، قارب بشارأفي درعا ؛ وكان من  العسكرية المخابراتمديرإسقاط النظام ( ، فجن جنون 

 ( ...15/3/2011فانطلقت شرارة الثورة السورية يوم ) ؛وأساء األدب مع أهلهم  األطفال وعذبهم ،

ولما انفجرت الثورة السورية وقفت منها  واليمن ، إيران الثورة في تونس  ، ومصر ،أيدت وسبق أن 

موقف العداء منذ اليوم األول واتهمتها بأنها مؤامرة أمريكية لتقويض نظام المقاومة والممانعة
(1)

، فلماذا 

 الين ؟  تكيل إيران بمكي

ذهب يبحث عن   سيحاول الباحث اإلجابة عن هذا السؤال ، وحيث أن الجواب واضح لدى الباحث ، لكن

أدلة وشواهد وتفصيالت تقنع القارئ ؛ لتؤكد أن إيران ذات مشروع استعماري صفوي ، يجعل سوريا 

االستعماري ، وبالتالي سقوط  ساسياً فيه ، فنجاح الثورة السورية قضاء على المشروع اإليراني أمحوراً 

الشيعة في  انكماشحزب الالت في لبنان ، وجيش المهدي في العراق ، وسقوط الحوثيين في اليمن ، و

وتغيير كبير  منطقة الخليج العربي ، والتزامهم بقوانين بلدانهم يعيشون فيها بأدب ومواطنة صالحة ...

 ...عربية واإلسالمية ، تغيير نحو األفضل لصالح األمة الفي المنطقة 

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 

بما سمته ) تصدير الثورة اإلسالمية (  شريعتي فهو منهج إيران الرسمي الذي تعمل من أجل نشره

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  ... 

                                                           
1
تكذب 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 ، 
ي الحقيقة قوات القدس وحزب الالت وجيش المهدي يقاتلون الشعب وتدعي أنها تشكل معهم محور مقاومة وممانعة ، وف

 السوري منذ أن بدأت الثورة السورية ، وقد كشفت الثورة السورية كذبهم على العرب والمسلمين ....  
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 الصفويــــةالفصل األول : 

 تعريف وتاريخ 

 تمهيــد :

 الحمد هلل ، والصالة والسالم على رسول هللا وبعد . نإ

تحركها بقايا الجماعات الدينية  ،اإلسالم علىهدفها القضاء ،حركات سياسيةالحركات الباطنية  

 كانوالمجوس، وإذا  النصارىو اليهود]زعاماتها الطاغوتية[  ك على اإلسالم ىالمتعصبة التي قض

مؤيدين لها  النصارى كانهم المخططون لها و اليهود نإف الحركات الباطنيةالمجوس هم محور
(1)

. 

( هجرية عندما 24بدأت نشاطها في العام ) ،اإلسالم علىسياسية هدفها القضاء باطنية والصفوية حركة 

اغتال أبو لؤلؤة
(2)

 نارمزــوتعاون مع اله ،المجوسي الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 

 بين ....يصله منذ نشأتها تتعاون مع المجوس والأنبي ( ... ويالحظ يصل)الجفينة  )المجوسي ( و

الذين تستعمرهم منذ  ،شيعة األحواز ،من ضحاياها الشيعة نإبل  ،وليست الصفوية حركة شيعية

منهم  ،نجد عدداً من أعالم الشيعة ضد الصفوية اليوملها ... وكذلك  بريطانياسلمتهم  أن( م بعد 1925)

 اَ ...يلاسبيل المثال الدكتورة سميرة رجب وزير اإلعالم البحريني ح على

                                                           
1
 (31/ 6محمود شاكر، التاريخ اإلسالمي، ) - 

2
الوجود دوالً كالحيرة والغساسنة و دأنت وخضعت لسيطرة الدولة اإلسالمية الناشئة، في عهد عمر بن الخطاب توسعت الفتوحات اإلسالمية، ومحيت من  - 

عند المغيرة بن شعبة أحد األثرياء وعامل عمر  مملوكاً أبو لؤلؤة الذي أصبح  (فيروز  )هؤالء األسرى الفرس أحد .نطلقت الجيوش الغازية تحطم عروش كسري او
نع ماهر ولديه من الحرف واألعمال ما اأبي لؤلؤة بدخول المدينة والعمل بها ألنه ص مملوكهيسمح ل أنشعبة من عمر  طلب المغيرة بن بن الخطاب على الكوفة.

أبي لؤلؤة خراجاً قوامه أربعة مملوكه فوافق عمر على استثناء أبي لؤلؤة من قانون حظر دخول المدينة، وضرب المغيرة على  ينفع الناس وما ينفع المغيرة أيضاً.
نتظر أبو اوفي يوم الحادث، ....التخفيف عن أبي لؤلؤة   أنيكلم المغيرة بش أنن عمر )رض( كان ينوي في نفسه أبعض الرواة يقول و هم في اليوم الواحد.درا

لني الكلب " أو قال " تققال عمر)رض( " ف .ه أبو لؤلؤة وطعنه ثالث طعناتيكبر حتى وثب عل أنلؤلؤة في المسجد حتى قام عمر وهو يجمع الناس للصالة فما 
وقد طعن أبو لؤلؤة ثالثة عشر رجالً مات منهم سبعة ) كما يقول ابن حجر في فتح الباري ( ال يعرف منهم سوي عمر بن الخطاب ....دونكم الكلب فقد قتلني "،

ربوعي " كما جاء في ذيل يلان التميمي اهو " حط رجالً من المهاجرين طرح برنساً على أبي لؤلؤة وإسم هذا الرجل أنوفي البخاري   وكليب بن البكير.
كان هذا عمل  هلبعد ذلك سأل عمر عبد هللا بن عباس : من قتلني ؟ و.   البخاري( أبو لؤلؤة أنه مأخوذ نحر نفسه)صحيح ىتيعاب البن فتحون، ولما رأساال

الناس يشعرون  أنفجال ابن عباس بين الناس ساعة ثم عاد فأجابه ... اطلعنا (.فردي أم جماعي ) أعن مأل منكم كان هذا ؟ فقال الناس، معاذ هللا ما علمنا وال
وقال عمر : الحمد هلل الذي لم  نع؟ فقال نعم، فقال عمر : قاتله هللا لقد أمرت به معروفاً.اقاتله هو غالم المغيرة، فسأل عمر : الص أنوكانهم فقدوا أبكارهم و

ن من قواد الفرس، وقد أسره المسلمون بتستر وأرسلوه إلى المدينة في خالفة عمر بن الخطاب، فلما اكان الهرمز..و.. يدعي اإلسالم تي بيد رجلنييجعل م
زله أنيكون نبياً"، ثم أسلم وفرض له عمر ألفين و أنن فقال: "ينبغي له اعمر سأل: أين حرسه وحجابه؟ قالوا: ليس له حارس وال حاجب، وال كاتب، وال ديو ىرأ

 ه وقتله، ين فلما بلغ عبيد اَّلله بن عمر ذلك ذهب إلاالسكين التي قتل بها عمر رؤيت قبل قتله عند الهرمز أن. وقيل: بالمدينة

          http://forum.roro44.com/86379.html#ixzz1zvLovh3A 

 

http://forum.roro44.com/86379.html#ixzz1zvLovh3A
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رضي  يعلتماءهم لسيدنا نإ أنوجد الباطنيون ،ه وسلمعلىهللا  ىولما كثر أحفاد صحابة رسول هللا صل

ً لتحلوا ناف ،ته عند المسلمينكانهللا عنه يحقق أهدافهم لم من طريق الحسين  ي رضي هللا عنهعلنسبا

ال  أنوهم اليعرفون ماذا يراد بهم ..ويجب  ،صار آل البيتأنوالتحق بهم الجهلة من  ،رضي هللا عنه

 ( .  32ص  ،شاكر  رس يزدجرد . ) ـك الفـن أمه بنت ملــن العابديــزي يعل أن ىننس

  ضرر  أن: اعلموا   في كتابه الفرق بين الفرق اإلسفرائينيعبد القادر اإلماموقد اشتهر قول

بل أعظم من مضّرة  ،والمجوس النصارىو اليهودفرق المسلمين أعظم من ضرر  علىالباطنيّة 

 نأل. نابل أعظم من ضرر الدّجال الذي يظهر في آخر الزم ،الدهرية وسائر أصناف الكفرة

يومنا أكثر من الذين يضلّون  إلىالذين ضلّوا عن الدين بدعوة الباطنيّة من وقت ظهور دعوتهم 

أربعين يوماً. وفضائح الباطنيّة  علىفتنة الدّجال ال تزيد مدّتها  نألبالدّجال في وقت ظهوره، 

 « . أكثر من عدد الرمل والقطر

 : أبو طاهر الجنابي  ) القرمطي ( أنسليم

الذي  ،أبو طاهر الجنابي ناسليمأشهر أمراء  القرامطة  ومن ،القرامطة من األصول الفكرية للصفوية 

 ،وهتك المحارم ،وارتكب المنكرات ،وأرهب الناس ،وقد عاث في األرض فساداً  ،ماترك رذيلة إال فعلها

وسار في  ،األفاعيل يلاوفعل باأله ،( هـ313والكوفة عام ) ،(هـ311يدخل البصرة عام ) أنواستطاع 

ً يلاشمال دير الزور ح حتىوادي الفرات  تهك ناو ،وبث الرعب ونشر الفساد ،واقترب من الموصل ،ا

وقد  ،قطع الحجنا حتى ،مكـــة فضجت البوادي واألعراب من أفعاله إلىومن الموصل اتجه  ،األعراض

دخل مكـة المكرمة في موسم الحج وقتل  يلا(هـ وفي العام الت316جيش المقتدر عام ) علىتصر نا

عام  حتىهجـر حيث بقي  إلىواقتلع الحجر األسود وحمله معه  ،جثثهم في بئر زمزم ىالحجاج ورم

( هـ339)
(1)

  . 

القرمطي صاحب البحرين دخل مكة في سبعمائة رجل،  ناأبا طاهر سليم نإقال الذهبي في تاريخه : 

وردم منهم  .وسبعمائة من الرجال والنساء وهم يتعلقون بأستار الكعبة فقتلوا في المسجد الحرام نحو ألف

 ببئر زمزم ...

                                                           
1
 (1/382والمذاهب واألحزاب المعاصرة ... انالموسوعة الميسرة في األديظر ان  ) - 
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مثل ذلك. وأقام بمكة ستة أيام،  ناوالصبي من النساء ىوقتل في مكة وشعابها زهاء ثالثين ألفاً، وسب

عذابه  عرفات، فرماه هللا في جسده وطال تلك السنة وقفة وأوقع بهم في سابع ذي الحجة. ولم يقف أحد

 .تقطعت أوصاله حتى

 فصفر لفرسه، فبال عند البيت وقتل ناي: دخل رجل من القرامطة وهو سكرناصبهاأل قال محمود

يوماً، ثم رحلوا  جماعة . ثم ضرب الحجر األسود بدبوس فكسره ثم قلعه. وأقام القرمطي بمكة أحد عشر

 اإلسالم للذهبي (.ظر تاريخ نا) .  وبقي الحجر األسود عندهم نحو عشرين سنة

ي وجنود حزب هللا من قتل وتمثيل واغتصاب ونهب يرانمايفعله الشبيحة وأفراد الحرس الثوري اإل

للمواطنين المدنيين في سوريا الذين يطالبون بحقهم في الحرية بمظاهرات سلمية ... فقابلوهم  ،وسلب

ة األسلحة ناثم بالمدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات وكل مايملك من ترس بالبطش واإلرهاب ...

خدمها تولم يس ،الشعب السوري إلىلكنه وجهها  ،الجوالنالتي سرقها من خبز الشعب ليحرر بها 

ينات في حماة خاصة وجسرالشغور نايذكرني بما فعله حافظ األسد في الثم ... الجوالنلتحرير 

ل النظام األسدي الصفوي قرابة ألف مواطن من خيرة السوريين في سجن تدمر فقد قت  ،وغيرهما

جمعوهم في ساحات  أنبعد  ،األسلحة الرشاشة ناهم نيريعلفتحوا  ،(27/6/1980) ليلة واحدة  في

ً من المواطنين الحمويين ودفنوهم في أخدود قرب سريحين ،السجن ونفذوا عدة  ،كما قتلوا ألوفا

( منها مجزرة جنوب الملعب البلدي عندما جمعوا المواطنين في 1982مجازر جماعية في حماة )

حافظ  أنبعضهم  ىير حتى( مواطن حموي في لحظات .... 1500الساحة ورشوهم فقتلوا قرابة )

 األسد وأخوه رفعت قتلوا قرابة مائة ألف مواطن سوري ...

التجد له مثاالً في  ،يد بشار وأخيه ماهر وشركائهم على اليوموي ومايفعله النظام األسدي الصف

 أن ىوف نرــــوس ،رامطةـــرني بأفعال القــيذكو إال مافعله أجدادهم القرامطة .... ،التاريخ

  ...يفعلون مافعله قرامطة األمس  اليومرامطة  ـــق

 

 التاريخالقــــرامطة فـــي 

تحركها  ،حركات سياسية بمنشئها،هدفها القضاء على اإلسالم هاأنقلنا  أنسبق   : الحركات الباطنية

بقايا الجماعات الدينية المتعصبة التي قضى اإلسالم  على ]زعاماتها الطاغوتية[  كاليهود والنصارى 
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النصارى مؤيدين لها  كانون لها وــود هم المخططـاليه نإورها فـالمجوس هم مح كانوالمجوس، وإذا 

 ( .31/ 6  ،)  شاكر

تماءهم لسيدنا علي رضي نا أنوجد الباطنيون ،ولما كثر أحفاد صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ً ناف ،ته عند المسلمينكانهللا عنه يحقق أهدافهم لم  ،لعلي من طريق الحسين رضي هللا عنهما تحلوا نسبا

علي زين  أنال ننسى  أنبهم ..ويجب  وهم اليعرفون ماذا يراد ،صار آل البيتأنوالتحق بهم الجهلة من 

 ( .  32ص  ،شاكرالعابدين أمه بنت ملك الفرس يزدجرد . ) 

قطاع إلى اآلخرة في بداية أمرهم كي يقبل نالزعماء الحركات الباطنية يظهرون الزهد في الدنيا وا كان

ووجدوا في  ،حتى إذا وثقوا بهم نقلوهم من مرحلة إلى مرحلة حتى يحلون لهم ماحرم هللا ،الناس عليهم

 ( .33ص ،بتصرف شاكر، ) وهكذا فعل القرامطة،شيوعية المال والنساء وسيلة كي يلتف حولهم الناس

وكلها تطلق  ،ت حركة الزنج تحتضر ظهرت دعوة اإلسماعيلية ودعوة القرامطةكانوفي الوقت الذي 

ي من القرن الثالث الهجري ناللشهوات وتصطاد الشباب في سن المراهقة . وأشيع في النصف الث نالعنا

تقلت إلى ناأسرة محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قد  أن

 ناون القداح بن ديصتقلت إلى السلمية أسرة ميمناالسلمية في بالد الشام ) شرق حماة ( وفي نفس الوقت 

 تسب إلى الدعوة اإلسماعيلية .نا) يهودي ادعى اإلسالم ( و

من الدعاة إلى اإلسماعيلية في جنوبي العراق ) مهرويه ( الذي يخفي عقيدته المجوسية وأصله  كانو 

من  ناوصار حمد ،بن األشعث ) قرمط ( ناومثله ) حسين األهوازي ( الذي التقى بحمد ،فارسي

من أشهر دعاته ابن عمه  كانو ،قرمط ( ناولما مات حسين األهوازي خلفه على الدعوة ) حمد ،دعاتهم

 ( و) زكرويه بن مهرويه ( . نا) عبد

الدعوة في السلمية لم تعد لمحمد بن  أنعندما كشفوا  ،شقوا عنهمناثم  ،القرامطة دعاة لإلسماعيلية كان

احما ألوالد عبد هللا بن ميمون القدنإإسماعيل و
(i)

 ،كر أبناء القداح اإلمام المنتظر وعدوه خرافةأن، حيث 

ًً  أنلما ظنوا  ً  ( .82 -77ص  ،بتصرف،شاكر...  ) القرامطة التزموا بخطهم تماما

واستطاع  ،ومفكر القرامطة ،نا(، ابن عم حمد نااستطاع ) زكرويه بن مهرويه ( التخلص من )عبد

وكالهما  ،والحسين ،ومنهم ولده يحيى ،ثم اختبأ وأرسل أوالده دعاة ،نفسه ناكذلك التخلص من حمد

وسار الحسين إلى السلمية بعد خروج عبيد هللا بن  ،هما من نسب إسماعيل بن جعفر الصادقأنادعيا 
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وقتل الهاشميين داللة  ،ثم نكل بهم ،ناأعطى أهلها األم أنودخل الحسين السلمية بعد  ،ميمون القداح

وقتل من استطاع من آل محمد بن  ،تساب إلى آل البيتنالعلى الحقد على آل البيت رغم ادعائه ا

وعمل  ،وبعلبك ،والمعرة ،ثم سار على رأس قرامطته إلى حماة ،كما قتل آل عبيد هللا القداحي ،إسماعيل

أسره الخليفة ) المكتفي ( وصلب في بغداد  نأتهى به الحال إلى ناالقتل في أهل كل بلد وصل إليها ...و

وسار بجيشه  ،كما قتل أخوه يحيى كذلك ..... وعندئذ خرج أبوهما ) زكرويه ( من مخبئه ( هـ .291)

 (.بتصرف 97 -95ص  ،شاكر(هـ ) 301حتى قـُتل ) ،واعترض قوافل الحجيج ،نحو بالد الشام

 :أبو سعيد الجنابي 

صحب  ،البحريــن ) أبو ســعيد الجنـابــي ( واســمه ) الحسن بن بهرام ((هـ ظهــر في 281وفي عام )

ومن ساءت حالته  ،فالتف حوله بقية القرامطة ،وتشرب دعوته ،( وتأثر به نا( أو )حمد نا) عبد

وعاثوا  ،وظهرت جماعته في القطيف ،والشباب الذين أغراهم بالنساء التي جعلها مباحة لهم ،المعيشية

ثم  ،ثم ساروا إلى القطيف فقتلوا الكثير من أهلها ،فقتلوا وسلبوا في بالد هجر ،لفسادفي األرض ا

ً قوامه عشرة آالف مقاتل  ،توجهوا إلى البصرة تصر ناالجنابي  أنإال  ،فأرسل الخليفة العباسي جيشا

ش ـــد الجيـائـدا قـف ( ماعثم قتل الجنابـي  الجيـش كله، )عشرة آال ،عليهم، وأسر الجيش العباسـي كله

 ...) الغنوي ( الذي أطلق سراحه 

وخاصة طرق الحجاج حتى عام  ،استمر أبو سعيد الجنابي يعيث الفساد في المناطق التي يصل إليها

 حيث تمركز في منطقته، وتشبث بها . ،( هـ326)

عام (هـ ومقتل أخيه ) حسين ( 290تهى قرامطة الشام بعد مقتل ) يحيى بن زكرويه عام)ناوقد 

كما قضي على قرامطة العراق بعد خروج )زكرويه ( ومقتله  ،وتشتتوا في البالد وتفرقوا ،(هـ291)

ولكن  ،( هـ303كما دالت دولة قرامطة اليمن بعد موت علي بن الفضل مسموماً عام ) ،( هـ301عام )

ص  ،شاكر داً ) زادت شوكة قرامطة البحرين ) أبو سعيد الجنابي ( وهم أخبث القرامطة وأكثرهم فسا

 ،ه ابنه سعيدكان( هـ قام م301عام ) ،ي سعيد الجنابي ( على يد خادمه في الحمامبوبعد مقتل ) أ ( .117

 أبو طاهر. ناثم ابنه سليم

 ،وأرهب الناس ،وقد عاث في األرض فساداً  ،اترك رذيلة إال فعلهام :أبو طاهر الجنابي  ناسليم

 ،( هـ313والكوفة عام ) ،(هـ311يدخل البصرة عام ) أنواستطاع  ،وهتك المحارم ،وارتكب المنكرات
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ًً  ،وفعل باألهالي األفاعيل ً  ،واقترب من الموصل ،وسار في وادي الفرات حتى شمال دير الزور حاليا

ومن الموصل اتجه إلى مكـــة فضجت البوادي  ،تهك األعراضناو ،وبث الرعب ونشر الفساد

(هـ وفي العام التالي 316تصر على جيش المقتدر عام )ناوقد  ،قطع الحجناحتى  ،واألعراب من أفعاله

واقتلع الحجر األسود  ،دخل مكـة المكرمة في موسم الحج وقتل الحجاج ورمى جثثهم في بئر زمزم

 ( هـ . 339وحمله معه إلى هجـر حيث بقي حتى عام )

القرمطي صاحب  حسن ناا طاهر سليمأب أن:  قال أبو بكر محمد بن علي بن القاسم الذهبي في تاريخه

وسبعمائة من الرجال والنساء  البحرين دخل مكة في سبعمائة رجل، فقتلوا في المسجد الحرام نحو ألف

 :وصعد على باب الكعبة، واستقبل الناس وهو يقول وردم منهم ببئر زمزم، .وهم يتعلقون بأستار الكعبة

 اأنالخلق وأفنيهم  ا ... يخلقأنا باهلل وباهلل أن

مثل ذلك. وأقام بمكة ستة أيام،  ناوالصبي وقتل في سكة مكة وشعابها زهاء ثالثين ألفاً، وسبى من النساء

تلك السنة وقفةً، فرماه هللا في جسده وطال عذابه حتى  وأوقع بهم في سابع ذي الحجة. ولم يقف أحد

 .تقطعت أوصاله

 فصفر لفرسه، فبال عند البيت وقتل ناالقرامطة وهو سكري: دخل رجل من ناصبهاأل قال محمود

اً، ثم رحلوا يومً  ثم ضرب الحجر األسود بدبوس فكسره ثم قلعه. وأقام القرمطي بمكة أحد عشر جماعة .

 ... وبقي الحجر األسود عندهم نحو عشرين سنة

 شاكره سائر إليهم ...) أن(هـ إذ أشيع 319قطعت قلوب أهل بغداد عام )ناثم اتجه بعد مكة إلى الكوفة ف

 ،(هـ326حتى عام ) ،ويقطع طرق الحجاج ،استمر )  أبو طاهر الجنابي (  يعيث الفساد ( .118ص 

وهذا جعله يتمسك  ،وتخلص من خصومه ،أبا طاهر احتفظ بمركزه أنإال  ،حيث اختلف القرامطة بينهم

لذا تمكن حجاج بغداد من الحج عام  ،ويترك قطع طريق الحج  ،ويترك الفساد في األرض ،في منطقته

 (هـ .317)

وأحمدأبو  ،فخلفه إخوته الثالثة سعيد أبو القاسم  ،( هـ332مات أبو طاهر بن أبي سعيد الجنابي عام )

 أن( هـ ...بعد 339ألسود إلى الكعبة عام )افأعيد الحجر  ،وتفرقت كلمتهم ،ويوسف أبو يعقوب  ،العباس

 ،الناس تحدثوا بذلك كثيراً  نأل ،طلب الفاطميون منهم ذلك أنبعد  ،( سنة22بقي عندهم في هجر )

 . كانينقلب هذا الحديث بين الناس إلى ثورة عارمة ضد الرافضة في كل م أنفخاف الفاطميون 
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وتمكنوا  ،وطلبوا النجدة من سيف الدولة فأمدهم بالحديد ،سار القرامطة إلى طبريا ليأخذوها من األخشيد

(هـ . وزعيم القرامطة يومذاك ) الحسين بن أحمد بن بهرام ( وقد أمده عز 357)من دخول دمشق 

فهزموا على  ،ثم توجهوا إلى القاهرة ،فساروا إلى الرملة وأخذوها ،الدولة البويهي بالسالح من بغداد

 ( . 164ص  ،شاكرفالحقهم العبيديون وأخذوا منهم الشام )  ،فرجعوا إلى الشام ،أبوابها

بعد زوال  ،األخير من القرن الرابع وحتى منتصف القرن الخامس كسرت شوكة الشيعة وفي الربع

وبزوال البويهيين ضعف أمر  ،ن والقرامطةيوالعبيدي ،يينناكالبويهيين والحمد ،دولهم المتعددة

وخرجت جزيرة أوال )البحرين ( عن طاعة القرامطة عام  ،( هـ470ثم قضي عليهم ) ،القرامطة

ضد  كانوهب الس ،وبني فيها مسجد خطب فيه للخليفة العباسي ،ت للعباسيين(هـ وخضع458)

 ،(هـ 462السلجوقي ) ملكشاه ( عام ) ناودعمهم من قبل السلط ،بمساعدة الخليفة العباسي ،القرامطة

(هـ 470(هـ ثم تجمع المسلمون وهزموا القرامطة في معركة الخندق عام )467وهزم القرامطة عام )

ة ــامـالهم في اليمـم عمـر زال حكـة هجـرامطة من منطقـزوال القــوب ،وقضوا عليهم ،اءـــمال اإلحسـش

 (   218ص  ،شاكر ( هـ . )567) األخيضريون (  ثم قضى صالح الدين األيوبي على العبيديين ) 

مّر  علىوا كانآلخر حسب الظروف التي تحيط بهم، و نآلقرامطة تغيّر جلودها واسمها من ابقيت آثار 

 حتىتأتيهم الفرصة للكيد للمسلمين  أن، فما يةالعصور يحملون الحقد في صدورهم لألّمة اإلسالم

كما حصل ة أو مساعدة لغاز محتل، نات خيكانتراهم يسرعون في اقتناصها والعمل بها سواء 

المشهورة  بيين في حمالتهمصلىب الأنبمساعدتهم للتتار في العراق وبالد الشام، وكذلك وقوفهم بج

 . ضدّ المسلمين في مصر والشام

  وقطر اإلمارات العربية المتحدةاً: يلا)ح العربيةشبه الجزيرة في شرق حركة القرامطة عاشت 

 األحساء الجبيل ناالظهر الخبر الدمامأي  المملكة العربية السعودية، وشرق والبحرين والكويت

في السنوات األخيرة من  الخالفة العباسيةضد  بثورة(. أشهر ما عرف عنهم قيامهم والقطيف

 الحجر األسودالكثير من االضطرابات، منها سرقة  ىإل ى، األمر الذي أدالقرن التاسع الميالدي

 .مكة المكرمةمن 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
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وخرجت منه حمالتهم الحربية لنشر لنشاطهم،   مركز للقرامطة ومعقالً  إلى إقليم البحرينوتحول 

. ثم في ) شرق حماة ( سلميةالو بعلبك إلى. ثم ساروا اليمن حتىو ءـااألحستشروا في ناو أفكارهم.

 .ناوُعم المغربثم  مصر إلىم، ثم توجهوا  873في عام  دمشق

ه لم يُقدّر خطورتها حق قدرها، وصرف جهده نألهذه الحركة؛  علىفي القضاء  المعتضدولم ينجح 

 ت تبدو لديه أكثر خطورة منها.كانقمع ثورات  إلى

 للقرامطة أهل السنة والجماعةنظرة 

شع  ويلقب بقرمط لقصر بن األ ناشخص اسمه حمد إلىالقرامطة هي حركة باطنية هدامة، تنتسب  

الكوفة، وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم  إلىثم رحل  ألحوازافي  ناعربستامته وساقيه وهو من ق

ظاهرها التشيع آلل البيت  وحقيقتها اإللحاد واإلباحية وهدم األخالق والقضاء  كانالسري العسكري، و

محاربة اإلسالم بكل الوسائل وذلك بارتكاب الكبائر وهتك األعراض وسفك و الدولة اإلسالمية. على

هم أصحاب الشهوات يعليجمعوا  حتىاألموال وتحليل المحرمات بين أتباعهم  علىالدماء والسطو 

 والمراهقين وأسافل الناس.

- 2- 

 ونـــالصفوي

الصفويون
1)

 
)
 إسماعيل ناسالمي أسس دولتهم في أذربيجاإل الفتح ساللة من سالالت ملوك فارس بعد 

الصفوي
(2)

 واتخذ من تبريز عاصمة لدولته.والعراق وفارس  ناشرو علىم ثم بسط نفوذه 1500عام  

                                                           
  385ص  عثماني،العهد ال ،ظر محمود شاكر التاريخ اإلسالميأن( . 729صفي الدين األردبيلي  ) ت  إلىينتسب الصفويون  -  1

-
2

أبيه في كنف "كاركيا ميرزا" حاكم م(، وعاش بعد وفاة 1487من يوليو  25هـ=892من رجب  25ولد إسماعيل الصفوي في ) 
للفروسية  محبا   سنوات تحت سمع هذا الحاكم وبصره، حتى شّب قويا   5للصفويين. ظل إسماعيل الصفوي  "الهيجان" الذي كان محبا  

يونلو التي كانت وفي أثناء هذه الفترة كانت الدولة تعيش فترة صراعات بين أفراد أسرة آق قو على القيادة واإلدارة. والقتال، قادرا  
لم يتجاوز الرابعة عشرة من  تحكم فارس آنذاك، وهو ما استغله أنصار الصفويين، وأّمروا عليهم إسماعيل الصفوي، وكان صغيرا  

 عمره، لكنه كان مهيأ للقيادة والزعامة بفضل الرعاية التي أحاطه بها حاكم الهيجان. 

ضد حكام بعض المناطق في إيران والتغلب عليهم، وتساقطت في يده تمكن إسماعيل الصفوي وأنصاره من خوض عدة معارك 
كثير من المدن اإليرانية، وتوج جهوده باالستيالء على مدينة "تبريز" عاصمة آق قويونلو، ودخلها دخول الفاتحين، ثم أعلنها عاصمة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/873
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2
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 أنبعلن أصله فارسي وليس بعربي ( كما أ أنمع السابع ) اإلمام ه سليلأن الصفوي إسماعيل أعلن

وا األكثرية في البالد التي سيطر كانأهل السنة والجماعة الذين  إسماعيل الشيعية دين الدولة وحارب

 %.65ت نسبتهم ال تقل عن كانوحدها  تبريز ها ففييعل

جليز نإلبا نام( الذي استع1629-1588عباس الصفوي ) الشاه الدولة الفارسية أوجها في عصر وبلغت

طوني والسير روبرت شيرلي أنمن كبار مستشاريه : السير  كانف إيران في وأقام لهم مراكز وأوكاراً 

عندما استغل حربها مع النمسا من جهة  ةعثمانيالالدولة  علىتصارات نايحقق  أن واستطاع الشاه عباس

 ثالثة جهة من ةعثمانيالواستفاد من الضعف والفتن الداخلية في الدولة  ،يةناله من جهة ث جليزنإلا ودعم

كما يقول أحد المفكرين  ،عن فتوحاتهم في أوربا ينعثمانيال...ومن أكبر جرائم الصفويين إشغال 

 مثل الجزائريين وسائر المغاربة ... نآأقرأ القر نآلألوربيين : لوال الصفويون لكنت اا

 إيرانالمنطقة بدأت  في نيلار ظهور البرتغإثشاه عباس األول شاهد من أهله فيقول: و على ويشهد

دبلوماسي  ىمستو علىاتصاالت  إلى جلترا وفرنسا وهولندا ومهدت هذه العالقاتنإعالقات تجارية مع 

م وسجلت تغيرات أساسية في 1587 عام وثقافي وديني عند اعتالء شاه عباس األول عرش فارس

غص بالطه  أنالسياسي الذي أحدثه شاه عباس  التحول من نتائج كانو ،البالد وفي عالقاتها مع الغرب

الغربيون  ىفبنوالدبلوماسين والصناع والجنود المرتزقة  التجار عن بالمبشرين والقساوسة فضالً 

 . إيران الكنائس في

   تحويل الحج إلى مشهد

مشهد إلىيين من مكة يرانتحويل الحجاج اإل علىالصفويون  وعمل
(1)

 يالصفو عباس وقد حج الشاه 

 ،كما يزعمون  الرضا يعل اإلماملضريح  هزيادة في تقديس ؛مشهد إلى ناصفهأاألقدام من  على سيراً 

 ...مشهد مدينة مقدسة عند الشيعة أصبحت يين ومنذ ذلك العهديرانوليكون في عمله هذا قدوة لإل

 إلىو ،ناون واألفغعثمانيها اليعل ىم حيث قض1722 حتىم 1500الدولة الصفوية منذ عام  وعاشت

                                                                                                                                                                                                           

أبي المظفر شاه إسماعيل الهادي الوالي، وذلك في على إيران، ولقبه أعوانه ب وبدخول إسماعيل مدينة تبريز تم تتويجه ملكا   لدولته.
  م( وأصدروا العملة باسمه.1502هـ = 907سنة )

 

-
1
القديمة، وتقع في وادي كشف رود على الضفة الجنوبية من النهر.  طوستقع مدينة مشهد في أقاصي إقليم خراسان بالقرب من مدينة  - 

، ومن هراةومدينة  أفغانستانمن الشرق ، وناتركمنستم فوق سطح البحر،  يحدها من الشمال والشمال الشرقي  985وتقع على ارتفاع 

 نسمة. يينربعة مالأ 4,000,000 يلا، ومن الجنوب مدينة بيرجند. ويبلغ عدد سكانها حوشاهرودالغرب مدينة 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF
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مقدمات ال إوحربهم  تلك ماهي  طالبانمريكا ضد أ دعموا الوقت الحاضر لم ينس الفرس هذا وقد

 ... المسلمين لمؤامرات قادمة ضد

فالصفويون
( 1 )

دولة فارسية باطنية وحاربوا المسلمين السنة في  قامواأ ولفي شخص شاه عباس األ

 ناطلقوا العنأول مرة بناء الكنائس وجليز والبرتغال وشجعوا ألنإلكا سالماإل عداءأوتعاونوا مع  ،إيران

 ... لحادبالد المسلمين وليرفعوا رايات الشرك واإلليفسدوا في  والقساوسة للمبشرين

 : عن فتح أوربا ينعثمانيالالصفويون شغلوا 

حيث  وقعت معركة  ،وخالل عهد الخلفاء الراشدين ،منذ عهد النبوة ،مافتئ المسلمون ينشرون اإلسالم

فيها الروم ودحرت رموك التي هزم يلاومعركة  ،الساسانيةمبراطورية الفارسية هت اإلأنالقادسية التي 

 ،والعباسيين ،واستمرت الفتوحات ) نشر اإلسالم ( في عهد األمويين ،يةنامبراطورية الروماإل

غيرها ووالبوسنة والهرسك ، ،وكوسوفو ،يانابوهاهي أل ،أوربا إلىون اإلسالم عثمانيونقل ال ،ينعثمانيالو

ون أوربا عثمانييفتح ال أنالمؤمل  كان...ودخلوا فيها اإلسالم أون وعثمانيالتي فتحها ال ناالبلدمن 

العراق  إلىثم تمدد  إيرانالشاه إسماعيل الصفوي الذي أقام دولته في  أنكلها لوال 

والعودة للدفاع  ،التخلي عن نشر اإلسالم في أوربا على ينعثمانيالأجبر  ،وجنوب تركيا

( حيث هزم جيش  ناوتمت المواجهة في ) جالدير ،عن بلدهم ضد الشاه إسماعيل الصفوي

ثم يموت كمداً وألماً من  ،سنتين يعاقر الخمرة ىليبق ،وفر الشاه إسماعيل ،وقتل معظم قادته ،الصفوي

 . ناثر هزيمته في جالديرأ

 :  الصفويون يحتلون العراق

 إلى بشير نافعهدفها نشر التشيع. ويشير الباحث  كانعّرض العراق في عهد الصفويين لهجمات دموية ت 

 الكوفة ىالشيعة لم يكونوا أكثرية في القرن الخامس الهجري في أي من المدن اإلســـالمية ســو أن

(اليوم طهرانوالري )قرب 
 (2)

. 

                                                           
 

 .2006ف: بشير موسي نافع، دار الشروق، القاهرة، يلأنقسام، تالعراق. سياقات الوحدة واال - 2

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
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م وفتك بأهلها 1508هـ/914بغداد، ودخلها سنة  إلىقد توّجه بجيش كثيف  إسماعيل الصفوي كانو

فيها من قبور أئمة السنة، وذبح  كانعلماءها وخّرب مساجدها وجعلها اصطبالت لخيله. وهدم ما  ناوأه

مذبحة عظيمة أصابت المسلمين السنة في بغداد  أن جماعة من علمائهم. فسرت شائعة في البالد التركية 

سماه نهر الشاه، وشيد أهر ونألمن ا اً صلح نهرً أيد الصفويين،  ثم زار العتبات المقدسة في الفرات و على

 الكاظم ىموسقبر  علىبناية ضخمة 
(1)

عام  ناجالديرمعركة في  سليم األول نا، وقد هزمه السلط

الشام. فبقيت  إلىولكنه لم يدخل بغداد بسبب تمرد العسكر وعاد  تبريزم ودخل عاصمته 1514هـ/920

م استغل الشاه الصفوي 1529هـ/935م. وفي عام 1534هـ/940عام  حتىبغداد بيد الصفويين 

أوقف  أنبمما حدا  ينعثمانيالفاسترد تبريز من  لفييناي قانونال ناسليم ناحصار السلط طهماسب

.وتأديبهمويين ـــة الصفــش لمحاربـــ، وعاد بقسم من الجيه في أوروباــزحف يقانونال ناليمــــس
(2) 

 

م1534هـ/940ثم بغداد بعد ذلك عام  فدخل تبريز أوالً 
    (3)

من ضريح  ي كالً قانونال ناقد زار سليمو

قبر  على. وأمر بإكمال بناء إسماعيل الصفوي وادومحمد الج الكاظم ىوقبة موس ينالعبد القادر الكي

السواء. وأعاد بناء  علىالكاظم، ثم أوقف مقاطعات مغلة للمقاصد الدينية، الشيعية والسنية  ىموس

 كانت مخفية، وأعاد بناء قبة فخمة للضريح، وقد كانرجاع الجثة التي إو ناضريح أبي حنيفة النعم

الرفات كانالصفويون قد هدموا القبة والضريح ودنسوا م
(3)

 

تهز الشاه نام عندما 1623هـ/ 1033عام  حتى ينعثمانيالبقيت األوضاع بالعراق هادئة تحت حكم 

مهاجمة بغداد،  إلىفي أوروبا وحروبهم مع النمسا والمجر، فعاد  ينعثمانيالتغلغل  عباس الصفوي

 ودخلها بنفس العام
(4).                  

نذكر هنا  أنوالعراق: "يكفي  يرانمتحدثاً عن حكم الصفويين إل الوردي علىيقول الباحث العراقي د. 

يين بالقوة، وجعل شعاره يراناإل علىفرض التشيع  إلىهذا الرجل )الشاه إسماعيل الصفوي( عمد  أن

                                                           
1
أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث. ستيفن هيمسلي لونكيرك، المفتش اإلداري في الحكومة العراقية سابقا. ونقله إلى العربية  - 

 جعفر الخياط. دار الرافدين. الطبعة الخامسة.

 90، صمحمد فريد بكة، عثمانيتاريخ الدولة ال  - 2

 
3
 .المرجع تفسه  من تاريخ العراق الحديث.  ربعة قرون أ ـ - 
4
  120ص  ،محمد فريد بك ،ةعثمانيتاريخ الدولة ال - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%83
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ر بذبح كل من يخالف أمره ـيأم أنا ال يتردد كــــً سفا ،شديد الحماس في ذلك كانسب الخلفاء الثالثة. و

 س"ـف نفـف ألـأل علىف ـادد قتاله نــع أنل ـأو ال يجاريه. قي
(1)

          

سلطة دينية شيعية حيث يتواجد العديد من  علىوهي بمثابة أ النجففي  الحوزة العلميةأما بالنسبة لرأي 

 القاجاريةثم  الدولة الصفويةبشكل عام موقفاً حذراً وسلبياً من  كانمراجع الشيعة الدينيين الكبار فقد 

باعتبارها دولة زمنية ال دينية كما ابتعد كبار رجال الدين ومراجع التقليد الشيعة في النجف عن السياسة 

 والية الفقيه دأوا يتبعون المفهوم العبادي لمبكانحيث  ،رجال الحكمو
(2)

     

 عثمانيالعراق في العهد ال 

 إلىلألمن وحروب األمراء،  نا، وما صاحبه من فقد1722سنة  إيرانهيار الدولة الصفوية في نا ىأد

 .وكربالء النجف إلىماء الشيعة هجرة أعداد متزايدة من العل

صديقه الشيخ محمد  إلىـ من بغداد ه 1326وقد ذكر العالم محمد كامل الرافعي في رسالة أرسلها سنة 

 إلى، ونشرتها المنار، ما شاهده من قيام علماء الشيعة بدعوة العرب مجلة المنارصاحب  رشيد رضا

التشيع
(3)

م( عشائر العراق وذكر تاريخ  1882)توفي  إبراهيم فصيح الحيدريكما عدد العالم البغدادي  ،

فقال:  أحوال بغداد والبصرة ونجد ناالمجد في بي ناعنوه يعي في كتابــدخول كل منها في المذهب الش

من قريب فكثيرون. منهم ربيعة يعوا( ـــ) تشراق الذين ترفضواـــائر العظام في العـــ"وأما العش

منذ سبعين سنة. وتميم وهي عشيرة عظيمة ترفضوا في نواحي العراق منذ ستين  ) تشيعوا (ترفضوا

سنة."، ويقول "والخزاعل ترفضوا منذ أكثر من مئة وخمسين سنة، وهي عشيرة عظيمة من بني 

خزاعة فحّرفت وسميت خزاعل. وعشيرة زبيد وهي كثيرة القبائل وقد ترفضت منذ ستين سنة بتردد 

لعلماء عندهم. ومن العشائر المترفضة بنو عمير وهم بطن من تميم والخزرج وهم هم وعدم ايإلالرافضة 

بطن من بني مزيقيا من األزد، وشمر طوقة وهي كثيرة، والدوار والدفافعة. ومن المترفضة عشائر 

وترفضوا من قريب. وعشيرة بني الم وهي كثيرة العدد.  ىالعمارة آل محمد وهي لكثرتها ال تحص

ية وهم خمس عشائر: آل أقرع، وآل بدير، وعفج، والجبور، وجليحة. ومن عشائر ناوعشائر الديو

                                                           
1
 ( .1/43على الوردي ) ،ات اجتماعية من تاريخ العراق الحديثلمح - 
2
 27و  9ص  ،محمد جواد مغنية ،الشيعة الحاكمة - 
3
 ( .3/1450) ،د ناصر الغفاري ،أصول مذهب الشيعة - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1722
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%81%D8%B5%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%AF
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العراق العظيمة المترفضة منذ مئة سنة فأقل: عشيرة كعب وهي عشيرة عظيمة ذات بطون كثيرة"
 

(1)
 ومع ذلك بقيت العديد من عشائر العراق سنية.

التشيع، أخذت تؤثر في المجتمع  إلى إيرانتحولت  أنيقول الوردي: "بعد  إيرانوعن تأثر العراق ب

يين وشيعة العراق ينمو بمرور األيام. وصارت يرانالعراقي تأثيراً غير قليل. فقد بدأ التقارب بين اإل

العراق من أجل زيارة العتبات المقدسة )عند الشيعة( أو طلب العلم أو  إلىيين تتوارد تباعاً يرانقوافل اإل

وغير ذلك" ىدفن الموت
  (2)

      . 

ي كتابه "الطائفية والسياسة في العالم العربي" أستاذ العلوم السياسية بجامعة برلين ف فرهاد إبراهيميقول 

(: "المذهب الشيعي لم 44اً أثر تشيع هذه القبائل في جعل الشيعة أكثرية في العراق، فيقول )صـً موضح

(: "أثَّرت 45ويقول في )ص (، 1831-1743ك )يلاينتشر بصورة كبيرة في العراق إال تحت حكم المم

الدعاية الشيعية وذكر الظلم الذي تعرضوا له ومقتل الحسين في كسب القبائل ونشر التشيع". ويضيف 

ن منذ هجرة وا يشكلوكانمن الشيعة من منطقة بالد ما بين النهرين  كانجماعات الس أن( 48في )ص

القرن التاسع  حتىقليلة، وذلك في الفترة منذ القرن السابع عشر و االقبائل العربية من شبه الجزيرة أعدادً 

المذهب  إلىإال بعد الهجرة وتحول هذه القبائل  كانعشر، ولم يشكل الشيعة األغلبية في مجموع الس

هناك  نإالعراق وتشيعت، ف إلىنزحت  القبائل التي إلى(: "إضافة 64-63ويقول المؤلف )ص الشيعي. 

الشيعة خاصة في  كانوالهنود يشكلون نسبة غير ضئيلة من مجموع الس ،والفرس المستعربين ،الفرس

العتبات  إلى كانت هجرة رجال الدين الشيعة وعدد آخر من جماعات السكانالمراكز الحضرية. و

نشأة الدولة الحديثة في  حتى لىاهذه الهجرات تتوهيار الدولة الصفوية. وظلت نالالمقدسة قد جاء نتيجة 

وبصرها، وبموافقة  ةعثمانيالتشار التشيع في جنوب العراق قد تم تحت سمع الدولة نا كانو  العراق".

.نارجالها في معظم األحي
(2)

 .    

بإتمام بناء الحضرة الكاظمية، وزار  يقانونال ناسليمون للعراق، قام عثمانيوصل ال أنه منذ أنإذ 

مدينة كربالء. وتحت الدولة  إلىالمقامات السنية والشيعية، وأمر بحفر نهر الحسينية إليصال المياه 

ضف لذلك ظهور أضاء الشيعي في العراق مديراً شئونه بقدر كبير من االستقالل. قفصل النا ةعثمانيال

ون تشييع جنوب عثمانيلذلك فضل ال ةعثمانيالواستعدائها للدولة  ،الحركة السلفية الوهابية في منطقة نجد
                                                           

1
 114-112ص ،إبراهيم الحيدري ،أحوال بغداد والبصرة ونجد ناالمجد في بي ناعنو 
2
 (1/12د . على الوردي )،العراق الحديثلمحات اجتماعية من تاريخ  - 
 454ص  ،اسحاق نقاش -2

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1743
http://ar.wikipedia.org/wiki/1831
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
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ً ــً عناالعراق لتشكيل سد فكري م فكار التي تبناها محمد بن عبد الوهاب وأتباعه في مناطق تشار األنا ا

جنوب العراق بسبب االتصال العشائري بين جنوب العراق ومنطقة نجد، بينما عمد علماء الشيعة في 

نشر التشيع بين قبائل جنوب العراق من أجل إقامة سد بشري ضد  إلىة في النجف الحوزة العلمي

ويذهب إسحاق نقاش  ( 446) اسحاق نقاش ص  المنطقة. علىهجمات أتباع محمد بن عبد الوهاب 

م 1867جنوب العراق عام  كان% من س50ت تشكل كانالتي  تشيع القبائل العراقية أن إلى( 449)ص 

ت نتيجة غير مقصودة لسياسة توطين القبائل التي كانما نإو ةعثمانياللم يكن مخططاً له من قبل الدولة 

 ذاك.أنون عثمانياتخذها ال

إمبراطوري ..  ،تاريخي ،طموح الفرس في العالم العربي : قومي

 !أكبر من الطائفية والطوائف 

  

 دولة قومية فارسية بامتياز، بصرف النظر عن المذهبية والمذاهب، والطائفية إيران • 

أهدافهم  يوّظفونها لخدمة ،عبارة عن وسيلة ،المذهب الشيعي لدى الفرسو والطوائف .

ويضيقونه  يوّسعونه كما يريدون، ،التوسعية اإلمبراطورية. وهو عندهم بمثابة ثوب

من العقائد  ،وفي الوقت الذي يناسبهم . ويمزجون فيه خالئط شتّى ،بالطريقة التي تعجبهم

ال يعرفون  واألحداث التاريخية .. تحيّر ألباب َمن ،والطقوس والمواقف ،واألفكار

اآلفلة ! واألدلة على ذلك  ناالقديمة المتجدّدة، في إعادة أمجاد إمبراطورية بني ساس ،مطامح الفرس

 من أهّمها :  ،كثيرة جداً 

من خالل المّس بطهارة  ،ويشّوهون سمعة بيت النبي ،آل بيت النبيّ  تساب إلى مذهبناليدّعون ا  - 

 المؤمنين..! نسائه أّمهات

 ،شيرين ابنة كسرى تحديداً  وِمن أبناء ،يجعلون األئمة االثني عشر، من نسل الحسين حصراً  - 

 اً ..! ـً وابن فاطمة الزهراء أيض ،للحسين ه األخ األكبر الشقيقأنمع  ،متجاوزين الحسن ونسله

طلقت نايحقدون على العرب وكل ما يمّت إليهم بسبب . وقد  والفرس ،آل البيت النبوي كلهم عرب -

بين الفرس، منذ القرن الهجري  ،طلقتناأول ما  ،همأنبالعرب، المحقّرة لش الطاعنة ،الحركات الشعوبية

 في عهد بني العباس ! ،يناواشتدّ عودها في القرن الث ،األول
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هم ناصروا الثورة ضدّ بني أنبوأبرزها ادّعاؤهم  ،في مواقف كثيرة ،البيت لقد َخذل الفرس أئمة آل -   

ي أبرز ناالخراس أبو مسلم كانو ،ثّم سلموا الخالفة لبني العباس ،إلعادة الخالفة إلى آل البيت ،أميّة

 قادتهم في تلك الثورة ..!

 ِمن نِسبتها إلى فّساق الناس ،ناأقواالً يتحرج المسلم الذي خالط قلبه اإليم ،ينسبون إلى أئّمة آل البيت - 

  - وجهلتهم ! 

ويخلعون عليهم بعض صفات  بياء والرسل والمالئكة،نألفوق مراتب ا ،يرفعون األئّمة إلى مراتب  -

 ،هم يخلطون تعظيمهم آلل بيت النبيأنأي  مّما دأب الفرس القدماء على اعتقاده في ملوكهم ! ،األلوهية

 اإلسالم بشكل قاطع ..! تأباها عقيدة ،بعقائد وثنية فارسية

صاحبا النبي  ،َمن يكفّرهم الفرس، من الصحابة وأول ،إالّ نفراً قليالً جداً منهم ،يكفّرون الصحابة  - 

 ،هللا على يديهما دولة األكاسرة أسقط نااللذ ،رضي هللا عنهما الصدّيق والفاروق هللا عليه وسلم :صلى 

ويقيمون له ضريحاً، ومزاراً  ،المدعّو أبا لؤلؤة ) فيروز( ذاك ،ويعّظمون المجوسي الذي اغتال الفاروق

هذه القبة وسمعت أنهم أزالوها ) كانت !، وبنوا عليه قبة تشبه قبة األقصى يتبركون به  نافخماً في كاش

 م ( ...2013هذا العام 

 ناتــخوزس مــليـة في إقـيعـد الشـتضطه ،يـا الماللـودهـالتي يق ،ةـة الحديثـيـة الفارسـة الصفويـالدول -

 ناآذربيج عن شعب ،وذلك لكونهم عرباً! كما تخلّت دولة الماللي ،) األحواز (، كما تضطهد السنّة

الشيعة الصفويين  أن تدور في إطار مصلحة الجمهورية الفارسية ! كما ،لحسابات سياسية ،الشيعي

 ،واضطهادهم ،من حيث الحقد عليهم ،كما يعاملون السنّة ،يعاِملون الشيعة العرب ،الفرس في العراق

اآلخر..! وتوظيف بعض الميليشيات المحسوبة على  وتهجير بعضهم ،وقتل بعضهم ،ومحاصرتهم

وتحريضها  ،اـً ا وعسكريـً وذلك بدعم هذه الميليشيات مالي ،في مشروعها الصفوي ،الشيعة العرب

ً ـً طائفي ا ضدّ ـً لتمزيق اللحمة العربية .. وتحريضها وطني ،مستغلة حقدها وجهلها ،ضدّ مواطنيها العرب ،ا

 ،الصفوية الشيعيةلتخلو الساحة العراقية للميليشيات  ،ويقصم ظهرها ،ليضربها ،األمريكي المحتل

 ية !إيران والية صفوية ،للهيمنة التامة على البالد، وجعلها في نهاية المطاف

ليبّشروا الناس بالمذهب  ،اإلسالمي حاء مختلفة من العالمأنإلى  ،ية مبّشريهايرانترسل الحكومة اإل  -

 ًً ويتعلم  ،ليتلقى المذهب في حوزتها ،يرسلونه إلى قم   االشيعي الصفوي . وَمن يرون لديه كفاءة وتميًّز
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يعمل لمصلحة  ،اً في دولتهــً ه يكون جنديأناً ! أي  دولة الفرس تحديدً  أصول الدعوة والتبشير، لحساب

وا يرسلون المبشرين كانفارس .. مّما يذّكر بأساليب المستعمرين النصارى، الذين  دولة أخرى هي دولة

 ..ا لالســتعمار، في الــدولة التي يســـتعمرهاــً ناليكونوا أعـو ،يــــةناـــة النصرنامؤمنين بالدي لكسب

ذات طموح  ،قومية دولة إيران أنعلى  ،يدّل بشكل واضح ،وهو غيض من فيض ،كل ما تقدّم -

فه هو ظتوظيفه . وأهّم عنصر تو كل ما يمكن ،ي سبيل هذا الهدفف فوهي توظ ،إمبراطوري توسعي

والعالم اإلسالمي  ،وأكبر من الطائفية والطوائف ،موحها فوق المذهبية والمذاهبالمذهب الجعفري ! فط

لعمل المبشرين الفرس، ولعمالء فارس في العالم  ناوميد ،ساحة لهذا الطموح اإلمبراطوري ،كله

 العربية بشكل خاّص ..! وفي المنطقة ،اإلسالمي كله

ً أنبناء على ما ذكر  -   ،بين سنة العراق وشيعته ،الطائفي في العراق يبدو أّي حديث عن الصراع ،فا

ً ساذجــً حديث ً مسطحــً ا ً ! فالعراقيونــً ا عاشوا مئات السنين متجاورين متعايشين في العراق، تضّمهم  ا

والمدرسة الواحدة والجامعة الواحدة، والحزب الواحد ودائرة العمل  ،الواحدة القبيلة الواحدة واألسرة

شريكه من  يشعر أّي منهم بالحرج أو النفور، أو الحاجز النفسي بينه وبين قريبه أو أندون  .. الواحدة

زينوا له غزوه واحتالله ..  المذهب اآلخر! وحين جلَب الصفويون المحتّل األمريكي إلى العراق، بعدما

مصلحتهما معاً تقتضي تقسيم شعب العراق إلى سنة  أن ،الصفوي واألمريكي ،ناالمتحالف ناالفريق وَجد

ولكل منها وضع  ،قسمت أقاليم العراق إلى شمال وجنوب ووسط كما ناوشيعة وإلى عرب وكرد وتركم

بناء البلد اشتعال المعارك بين أ أالمحتّل األمريكي وشريكه الصفوي .. وبد لدى ،واعتبار خاص ،خاصّ 

 ،الطائفية الصفوية وِفرق الموت ،وبدأت الميليشيات ،ي ال يمكن دفعه أو تحاشيهنابه قدر رنأكو ،الواحد

إلى قتل  ،جراً  كانوتجّر الجنود األمري ،وتقتل الناس على الهوية ،تعيث فساداً في طول البالد وعرضها

وهي  ،واألسر واألشخاص ،واألحياء القرىيلصقونها بالمدن  بتهمة جاهزة ،أكبر عدد من أبناء السنّة

 تهمة اإلرهاب!

 ً  الصفوية حركة سياسية وليست ديناً أو مذهبا

وتستعمر منطقة  ،العرب هاكانفي فلسطين وتطرد س اليهودتجمع  أنالصهيونية حركة سياسية تريد  

ً وتسخرها لمصالحها ... هذا طرح سياسي  وليس  ،ألوسط كلهااالشرق   !!!؟طائفياً  طرحا
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 أن علىأعداء للصهيونية ...ونتفق  اليهودمن  أنبل  ،ه ليس كل يهودي صهيونيأنوكلنا يعرف 

الصهيونية مشروع  ،ية )المحرفة( كدين والدين بريء منهااليهودالصهيونية مشروع سياسي استغلت 

 ... استعماري ضد العرب والمسلمين

( هـ عندما اغتال أبو لؤلؤة 23والصفوية حركة باطنية مجوسية بدأت من العام ) ،واألمر نفسه للصفوية

ثم بعثت في القرن الثالث للهجرة عندما قتل القرامطة الحجاج حول  ،المجوسي الخليفة عمر بن الخطاب

ي ...  الصفو إسماعيليد الشاه  علىالهجري ية في القرن التاسع ناثم بعثت للمرة الث ،الكعبة يوم التروية

مبراطورية الفارسية المجوسية إعادة اإل إلىتدعو  ،والصفوية حركة سياسية مثل الصهيونية
(1)

...التي 

 ( هـ .15ها المسلمون في معركة القادسية في العام )على ىقض

ً وليس كل شيعي صفوي ،والشيعة كمذهب بريء من الصفوية ،وليس كل الفرس صفويين تماماً  ،ا

وعامة الشيعة بريئون من  ،عامة الفرس بريئون من الصفوية ،مشروع سياسي هاأن ،مثل الصهيونية

ما حركة سياسية ...نإوالصفوية ليست ديناً والمذهباً ...و ،الصفوية  

 : الشعوبية أول مظاهر الصفوية

 الشعوبية 
(2)

في بدايات  ناظهرت للعي هاأنهي حركة ظهرت بوادرها في العصر األموي، إال  

 إلىغيرهم من العجم. وقد تصل  علىال فضل للعرب  أنالعصر العباسي. وهي حركة من يرون 

  تقاص منهم.نالالعرب وا علىحد تفضيل العجم 

 صل الفكر الشعوبي أ

هي  القرطبيقال عنها «. والشعوبي بالضم محتقر أمر العرب وهم الشعوب»جاء في القاموس المحيط 

 أنوهم الذين يصغرون ش: »أساس البالغةفي  مخشريالزوقال « تبغض العرب وتفضل العجم»حركة 
                                                           

1
ن الفرس مادة اإلمبراطورية، ولكنها أخضعت الترك في بالد  الدولة الساسانيةكانت  -  تحكم بالد إيران في القرن السابع الميالدي ويكو ّ

ما وراء النهر، والعرب في العراق، وكانت حدودها الغربية غير مستقرة حسب قوتها، فأحيا ناً تغلب على أطراف بالد الشام كما حد  
امبراطور الروم  هرقلم. ولم يستسلم 616استولت على بيت المقدس، ثم استولت على مصر سنة م عندما اجتاحت بالد الشام و614سنة 

م، ثم هزمهم 625سنة م، ثم استعاد منهم سوريا ومصر 622سنة ىبل أعاد تنظيم بالده وإعداد جيوشه وهزم الفرس في آسيا الصغر
ني، وعقد خليفته شيرويه الصلح مع هرقل، ام قرب أطالل نينوى، مما أدى إلى ثورة العاصمة ضد كسرى الث627هزيمة ساحقة سنة 

نقالبات الداخلية، حتى تعاقب على عرش فارس في تسع على أن أحوال الدولة الفارسية لم تستقر بعد ذلك، إذ تكاثرت الثورات واال
ها العرب المسلمون في ية أربعة عشر حاكماً، مما مّزق أوصال دولة الفرس، وجعلها مسرحاً للفتن الداخلية، حتى أجهز عليلاالت السنوات

 .حركة الفتح. هذا عن األحدا  السياسية والعسكرية التي مرت على بالد فارس
2
 . ويكيبيديا الموسوعة الحرة - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
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كل اتجاه مناوئ  هاأنبالشعوبية  يةناالموسوعة البريطتعرف «. غيرهم علىالعرب وال يرون لهم فضالً 

 (.anti-arabisimللعروبة )

أصل كلمة الشعوبية  أنو للجاحظ والتبيين ناالبينا اسم الشعوبية هو كتاب يإلأقدم الكتب التي حملت و

 مشتقة من كلمة شعب. وجمعها شعوب وهو الجيل من الناس وهو أوسع من كلمة القبيلة.

المفكر  ىالشعوبيون يسمون حركتهم "حركة التسوية" )التسوية بين حقوقهم وحقوق العرب(. وير كان

ً  أن شريعتي يعلالدكتوري يراناإلسالمي اإل  إلىمن حركة تسوية  الحركة الشعوبية تحولت تدريجيا

 إلىأس من اإلسالم يلاالعرب وعملت عبر ترويج المشاعر القومية وإشاعة  علىحركة تفضيل العجم 

 .... ضرب سلطة الخالفة

ً ـً متطرق ةــالصفوية ـعن الحرك ريعتيــش يعليقول د.  وبغية »مبدأ "الشعوبية":  إلىتنادها ــاس إلى ا

إضفاء  إلى الصفويةهم عمدت ناترسيخ أفكارها وأهدافها في ضمائر الناس وعجنها مع عقائدهم وإيم

في التضليل ليتمخض عن ذلك  ـًاناداخل بيت النبي إمع إلىعناصر حركتها وجّرها  علىطابع ديني 

ً ـً الشعوبية طابع علىي تضفي حركة شعوبية شيعية، مستغلة التشيع لك ىالمسع ً ـً روحي ا ً ـً ساخن ا ومسحة  ا

 خصية محمدــالمي وشــإال عبر تحويل الدين اإلس قداسة دينية، ولم يكن ذلك الهدف الذكي متيسراً 

مذهب عنصري وشخصيات فاشية، تؤمن بأفضلية  إلى)رضي هللا عنه(  يعلو ه وسلم (علىهللا  صلى)

 «وجه الخصوص علىي والفارسي منه يرانالتراب والدم اإل

 ومظاهرها تشار الشعوبيةنا 

هم أول من دخل اإلسالم من غير العرب ثم نألتشرت الشعوبية بين المسلمين الفرس نافي بداية األمر 

 المستعربون(. نابدلس )اإلسنألظهر شعوبيون هنود ثم أتراك  ثم مولدي ا

ه في عصر الفتوحات اإلسالمية، أنلعدة أسباب منها:  الفرست النزعة الشعوبية واسعة وقوية بين كان

لديهم شعور باالستعالء يعمق نزعة التعصب  ىالفرس أكثر تحضراً من العرب، وأكثر مدنية، فنم كان

الفرس قد دخلوا اإلسالم  أنبالدهم، كما  علىن بالعرب بالسيطرة يثلقام المسلمون مم أنلديهم بعد 

 .يلابأعداد هائلة فتشكلت منهم أكثرية عددية بين المو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B3
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اتخذت الحركة الشعوبية من اآلداب وسيلة لزرع بذور العنصرية والكراهية في نفوس أبناء أمتها تجاه 

لكونه  ،الشعر أحد أهم فروع اآلداب المستخدمة في هذا اإلطار كانو ،العرب خاصة واإلسالم عامة

 ً ً  األكثر التصاقا ي الذاكرة. من أعمدة األدب الشعوبي، ف في عقول القراء والمستمعين واألسهل حفظا

 لخرمي والرودكي ومحمود الغزنوي.ابابكرأي وناالفردوسي والخيام وأبومسلم الخراس

بكتابة  أبو القاسم الفردوسيفي القرن الثالث الهجري بتكليف الشاعر الشعوبي  محمود الغزنويقام 

ً  أنبوقد تعهد له  ،قصائد شعرية يمجد فيها تاريخ فارس وحضارتها هذا  علىو يعطيه وزن ما يكتبه ذهبا

)سير الملوك( ووضع جلها في شتم العرب  الشاهنامهاألساس وضع الفردوسي ملحمته وأسماها 

بل وأكل من شرب لبن اإل": »الشاهنامةفي " الفردوسيومما يقوله   وتحقيرهم وتمجيد الفرس وملوكهم.

ً ـً الضب؟ بلغ العرب مبلغ ً ـً يطمحوا في تاج الملك؟ فتب أن ا ً ـً وسحق نالك أيها الزم ا      «.ا

 التصفية واالغتياالت والدسائس  

 عمر بن الخطابللخليفة  أبو لؤلؤة الفيروزيبعض المؤرخين يعتبرون أول أعمال الشعوبية هو اغتيال 

ً ـً تقامنا )رضي هللا عنه( خوين التي قهرت في عهده. كما تدخلوا في الصراع بين األ الساسانيةللدولة  ا

للشعوبية دور في  كانبهم المأمون ضد أخيه، وجعل منهم قادة الجيش. و نا، حين استعوالمأمونمين األ

 ...وغيرهم والنصيرية كالقرامطةالفرق الباطنية  شاءنإ

 الشعوبية الجديدة 

ويقول الدكتور عصمت سيف الدولة
(1)

والتي تسمونها الجديدة أكثر  - نألالشعوبية التي تنشط ا نإ))  : 

الشعوبية الجديدة هي االسم العربي  نألوال تعجب  - األمة العربية من الصهيونية علىخطورة 

أرض الوطن العربي  علىت تقيم كانل}الصهاينة العرب{ المنبع الفكري واحد وهو أحقية الشعوب التي 

وهو ما يتضمن تقييم الفتح العربي قبل الفتح العربي اإلسالمي؛ في تحرير أرضها واستردادها.

ً ناومازال عدو كانه أنباإلسالمي  غير مشروع.وهذا هو مذهب الصهاينة أو نظريتهم التي لم يصدقها  ا

                                                           
1
) والعجب كيف تم الحوار بعد ووفاته يرحمه هللا، ولعل  11/8/1433صمت سيف الدولة، موقع إسالم ديلي، حوار مع الدكتور ع - 

س أنم( وحصل على ليس20/8/1923السائل ينتقي الجواب مما تركه المفكر عصمت سيف الدولة ( ولد في محافظة أسيوط في )
م( ...وتوفي في القاهرة 1957من باريز ) قانونم( ثم حصل على الدكتوراة في ال1946الحقوق من جامعة القاهرة )

م( وهو رائد  الفكر القومي العربي ...ومن أشهر كتبه أسس االشتراكية العربية الذي استفدت منه كثيراً في نقض 31/3/1996)
 .م( 1973نظرية الجدلية المادية ...عندما كنت أدرس الفلسفة وعلم االجتماع السياسي )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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فقد ابتدأ أعداء األمة العربية ووحدتها في 1948.أما بعد عام 1948أحد؛ فلم تنشط الشعوبية قبل عام

 أنشعوبية ال يستطيع أحد  يدعاو علىدويالت بناء  إلىه من الممكن تجزئة األمة العربية أن إلىتباه نالا

الصراع  نألالفكري عادة  ىالمستو علىتباه ينشط في حلقات ضيقة وناليتحقق من صحتها.وبقي هذا ا

 العربي ضد المشروع الشعوبي الصهيوني لم يكن قد حسم .

التحديد عندما وقع السادات أول اتفاقية ثنائية مع الصهاينة  وجه على1975في أول سبتمبر }أيلول{سنة

ً في أرض فلسطين منذ  أنتضمنت االعتراف بإسرائيل.واالعتراف بإسرائيل يعني  ً تاريخيا لليهود حقا

للوطن  ىالفتح العربي اإلسالمي لم يكن إال احتالالً طويل المد أنماقبل الفتح العربي اإلسالمي.و

أكبر دولة عربية تشهد لهم بهذا الحق فتحرك  أنأصحاب حق في تحريره واسترداده؛وهم أنهودي؛ويلا

؛وبدؤوا الحرب الشعوبية في 1975اتفاقية أول سبتمبر}أيلول{ علىعام ي مضي أنالشعوبيون قبل 

ضد العرب في الشمال؛وبدأت حركة  ناوبدأ تمرد جنوب السود حرب طائفية ؛ إلىتتحول  أن؛قبل لبنان

بل وتمردت مجموعة من القبائل ذات اللهجة النوبية  إلحياء دولة البربر في جنوب الجزائر. عنف ثوري

.وهكذا غزت الصهيونية العقل العربي؛وأصبح}العرب الصهاينة.{يتبنونها نافي شمال شرق السود

 ً الجديدة أشد هم يسمونها اسماً عربياً هو الشعوبية. الشعوبية أن ،ضد األمة العربية.كل ما في األمر موقفا

 خطورة من الصهيونية .

- 3-  

 :األحواز أول ضحايا الصفوية 

الصفوية حركة سياسية شعوبية  نأل ،وأول ضحايا الصفوية الشيعة العرب وغير العرب في األهواز

 ،دحر اإلسالم السني والشيعي إلىوتهدف في حقيقتها  ،العرب السنة والعرب الشيعة ،تكره العرب عامة

ً لها كثير من المسلمين ... وتفوقوا في العمل  علىهدفها  ىطلناو ،لكن الصفوية اتخذت الباطنية سالحا

في هذه األونة عشرات القنوات  ىونر ،العرب والمسلمين علىأقصد تفوقوا  ،اإلعالمي والسياسي

ي أرصدته في سبيل دعم الصفوية يرانبذل النظام اإل أنبعد  ،تنشر فكرهم ومشروعهم ،الفضائية
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 ،ه من الشيعة العربكان%( من س80) أنمع  ،( أول ضحايا الصفوية ناواألحواز ) عربستونشرها ...

ىكما سنر
(1)

 ... 

  هي ) األحواز ( ناتــــربسع

الصفوية ضد العرب، العرب المسلمين السنة، والعرب المسلمين  أنهذا الموضوع دليل عندي على 

 الساسانيةالصفوية حركة شعوبية ضد العروبة أينما كانت، وتريد إعادة مجد المجوسية  يلاالشيعة، وبالت

 ... وهو دليل أيضاً على براءة الشيعة من الصفوية، فاقرؤوا ماذا فعل الصفويون في عربستأن :

ن، وتقع على الساحل الشرقي للخليج العربي، والشاطئ الشرقي لشط العرب، ااألهواز أو عربست ىتسم

( ألف كلم مربع، .ويصل عدد 348( كلم لتصل مساحتها إلى )150( كلم، وعرض )850بطول )

 % ( والباقي من الشيعة اإلثني عشرية ... 15( مليون نسمة ...يشكل السنة منهم )12سكانها إلى )

 .نها من العرب الشيعة وسكا

 ( من الكهرباء  كما  74% ( من الغاز، و) 90% ( من النفط اإليراني، و)  87تنتج ) %أن 

رمنها) الكارون، الكخة، الجراحي (، وتنتج نصف القمح أنهاأراضيها خصبة جداً، وفيها خمسة 

 رز .% ( من التمور في إيران، وفيها الحمضى ات وقصب السكر واأل 90اإليراني، و)

 ثأني مدينة فيها، وفيها : إمارات : المحمرة، القواسم،  عبادانعاصمتها مدينة األحواز، و

ومن مدنها :   .( قرية3000( مدينة، و)24المنصور، العبادلة، آل على، المرازيق . وفيها )

 ميناء كناوة، أبو شهر، كنكان، كنكون، دير، لنجة، بندر عباس . 

 م، ) الحظوا تواطؤ الصلىبية مع 20/4/1925بتـاريخ نيين امع البــريط احتلتها إيران بالتواطــؤ

 فارسية.  -الصفوية (،عندما وقع آخر أمرائها )الشيخ خزعل الكعبّي( ضحية مكيدةٍ بريطأنيةٍ 

  ومنذ ذلك الحين بدأت إيران بمحاربة العروبة وصبغها بالصبغة الفارسية،وقام الفرس الصفويون

 مة، لطمس الهوية العربية لشعب األحواز، ومما قاموا )ويقومون( به:بإجراءات تعّسفية ظال

ُض اللغة الفارسية  - أ  َمن ُع تدريس اللغة العربية، ومصادرة كل ما في البالد من كتٍب عربية وفَر 
                                                           

1
 :وتشغل حاليًا منصب وزير اإلعالم تقول  )كاتبة من البحرين( سميرة رجب تقول السيدة - 

لكن مع تطور في عهد العثمانيين بقيت المحمرة وباقي إمارة عربستأن عصية على الفرس فلم يتمكنوا، في تلك الظروف الدولية، من فرض سيادتهم عليها. و )) 
ارة في رسم سياسات المنطقة بعد اكتشاف آبارها النفطية الثرية تمكنت إيران من الزحف إلى ن، وتزايد أهمية هذه اإلمانية في منطقة عربستاالمصالح البريط

، بعد إعداد مؤامرة دنيئة مع األنجليز حيث دعوا أمير المحمرة )الشيخ خزعل(، المعروف على مستوى الخليج برمته، على العشاء 1925المحمرة واحتاللها عام 
 دوه وسل موه لإليرانيين الذين قتلوه.في إحدى بواخرهم، فغدروا به وقي  
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إقامة المستوطنات)!!!(الفارسية لتغيير التركيبة الديموغرافية العربية، والسيطرة على  -ب

 حِ امتيازات استثمارها للشركات األجنبية.ثروات البالد ِبَمن  

القيام بحمالت تفريس البالد، بتغيير األسماء العربية للمعاِلم والمدن والشوارع إلى  -ج

 ...األسماء الفارسية

ب القمع واالضطهاد بحق السكان العرب، وذلك بفرض الضرائب يلااستخدام أبشع أس -د

ن واالعتقال  والقتل والمالحقة واإلعدام. الباهظة، وبالتشريد والسَّج 

 عبد العزيز محمد القاسم اإلعالمي السعوديويقول 
(1)

 : 

ً القول  على)) .... سأركز في مقالتي  يون، بل إيرانهم أنبعرب األحواز، والذين يرفضون تماما

طرف  علىواألحواز العربية الواقعة  -ناتسميها خوزست إيران –يصفون بلدهم باألحواز المحتلة 

ً بها، وتفصلها سلسلة جبال  لبنانالهالل الخصيب الممتد من فلسطين ماراً ب وسوريا والعراق ومنتهيا

عربي مستقل،  نامّر العصور تتمتع بوجود كي علىت من فجر التاريخ وكانزاجروس عن بالد فارس. 

الفرس  اليوميها مت عاصمتها مدينة السوس، التي يسكانابتداًء بالدولة العيالمية السامية التي 

بـ)الشوش( من أكثر من خمسة آالف سنة قبل الميالد، ومروراً بخضوعها للحكم العربي المتمثل 

سالمية والدولة المشعشعية التي قامت في مبراطوريات السومرية والبابلية والدولة العربية اإلباإل

) عندما م.1925عام  حتىقليم اإل على( التي بسطت سيادتها الكاملة ناتهاًء بإمارة )عربستنام و1424

 ( ... يرانيون إلناتبه ) سلمها البريطناأكرر و (... يرانيون إلناسلمها البريط

في وقتها ب)الدولة( في  ىم يمثل ما يسم1925ي والسياسي في األحواز قبل العام قانونالنظام ال كانو 

شعب األحواز،  علىالدولي  قانونطباق مفهوم )الشعب( في الناأساس  علىالدولي العام  قانونلغة ال

ولغاية العام  1896يحكمه أمير عربي اسمه الشيخ خزعل الكعبي الذي حكم اإلقليم منذ العام  كانو

 يرحمه هللا، وتوجد صورة تجمعهما.) عبد العزيز ( م، بالمناسبة التقاه الملك المؤسس 1925

هر عذبة، منها الكرخا والجراحي وشلور أنالمناطق وأخصبها، وفيه تسعة  ىمن أغناألحواز  إقليم  

 ناالمدن الفارسية كأصفه إلى إيرانر التي تمّر فيه السفن وحرفته هانألوكارون، واألخيرة من أكبر ا
                                                           

1 -- http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=5198  

 

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=5198
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ي ناألف كم مربع للجزر الثم 30 إلىضافة ألف كم مربع، باإل 324ومساحة األحواز:  ،ناوقم ورفسنج

بحسب  -مليون نسمة، وتنتج 10ـ  8:  كانالعربي، فيما عدد السعشرة األحوازية الواقعة في الخليج 

% من 90و إيرانمن بترول   %92 - الزميل عادل السويدي الناطق الرسمي لحركة حزم المعارضة

ية، وتعدّ في المقابل يرانية الدولة اإلنا% من ميز92ه فهي تؤّمن يعلالغاز الطبيعي التي تنتجه، و

 .إيرانفقاً لترتيب الفقر في عموم و ىولاألحواز المنطقة األ

 قليم، وهي:ي لهذا اإليرانثمة مجموعات معارضة لالحتالل اإل 

 ( الجبهة العربية لتحرير األحواز2 .      ( حركة النضال العربي لتحرير األحواز1

 يأن( الحزب الوطني العربست4 .      ( الجبهة الديموقراطية الشعبية األحوازية3

 (ناحوازي )عربستاأل  ( التجمع الوطني6                     حوازي .األ ( حزب التكاتف5

 )األحواز( نا( المقاومة الشعبية لتحرير عربست7

 ... حوازية المستقلةمن الشخصيات السياسية والمثقفة األ( مجموعة 8

 بهم (. رسالذي سبب ضعف  األحواز وطمع الفمن كثرة المنظمات المعارضة  ) ويبدو لنا التشرذم 

  ً ضواء تحت المرجعية الوطنية األحوازية )منظمة حزم( وعينوا السيد حبيب نالا علىاتفقوا جميعا

 جبر رئيس اللجنة التنفيذية في المنظمة الوطنية لتحرير األحواز.

ً من دول الخليج، و  ً سياسيا ً لوجستيا يقاف المدّ الصفوي ال يتّم إال عبر إ أنوهم يريدون فقط دعما

 إيرانستعداد الكامل للمطالبة الشعبية وتحريك السنّة في بمشكلة السنّة فيها، ولديهم اال إيرانشغال إ

 ..ناح االنتفاضة  ناأو أنللمطالبة بحقوقها، و

ب المهم، ومن الضروري الدفع بتنسيق مواقف أولئك ناهذا الج إلىدول الخليج ضرورة االلتفات  على 

تزاع حقها نايجاد معارضة سنيّة قوية، تستطيع إلوش واألكراد والترك، والقوميات األربع، العرب والب

والبوذيين حقوقاً أكبر بكثير من حقوق السنّة  النصارىو اليهود، الذين أعطوا يلمن براثن أولئك المال

 المهّمشين لألسف الشديد.
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لتفات لهذه الشريحة المهمة من إخوتنا، صالح الخطأ الذي وقعت فيه دول الخليج بعدم االإل نااألو نآ 

جبت اإلمام مسلم واإلمام الترمذي وابن سينا وثلة علماء زخر أنهي من عنها فتلك البالد التي نتحد  

 بهم تاريخنا اإلسالمي.

الغرب لن ينفعنا أبداً، ولنا في درس العراق عظة، وقد قدمه بوش االبن بكل غباء هدية للصفوية،  

تحت فتن الصفوية  ىالعربية األخر ناالبلد لىاة األمير سعود الفيصل، ولكي ال تتووقال بذلك صراح

غضب الغرب، فالكاوبوي األمريكي  أنو إيرانية، ال بدّ من خطوة مضادة بنقل المعركة داخل يراناإل

في درس حسني مبارك عظة  -ىمّرة أخر –ه برغماتي جشع ال يبح  إال عن مصلحته، ولنا أنأثبت 

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

 ً  ليس كل شيعي صفويا

الصفوية معادية  نأل ،وكذلك يوجد شيعة ضد الصفوية ،ه يوجد يهود ضد الصهيوينةأنكلنا نعرف 

ما أقول ويصبح  –بإذن هللا  –وسوف يتضح  ،والتشيع الصفوي يختلف عن التشيع آلل البيت ،لإلسالم

ً ليظهره هللا  ىوينتصر اإلسالم ويبق ،وتندحر الصفوية الشعوبية ،سافراً في وضح النهار  علىشامخا

 ولو كره الكافرون .... ،الدين كله ولو كره المشركون

تقول الدكتورة سميرة رجب من البحرين
(1) 

: 

ه أنأما الشاه عباس الصفوي، وهو الخامس في تاريخ الخالفة الصفوية ورجلهم األكبر، فيُعرف عنه )

 كانوضع قوائم طويلة بأسماء أهل السنة في العراق وقتل مئات األلوف منهم في مذابح جماعية، حيث 

مايتهم من القتل. في هم شيعة لحأنكبيرة من السنة في بيوتهم ويدّعون  الشيعة العراقيون يخبئون أعداداً 

ي في فترة الدولة القاجارية واالستعمار يرانكتابه "أمير كبير" الذي يتحدث عن رئيس الوزراء اإل

ستعمار( يذكر مؤلف مبارز با استعمار" )أي البطل الذي ناضل ضد اإل ناجليزي بوصفه "قهرمنإلا

                                                           

وكاتبة في صحيفة الخليج  ،ووزير اإلعالم  .,,  البحريني الشورى))الدكتورة سميرة رجب بحرينية الجنسية ونائب في مجلس  - 1

وهي أيضا مثيرة  -وبين قوسين الصفوية  -العربية وليست الفارسية  من الطائفة الشيعية أنها.. تدعي في مقاالتها غيرها البحرينية و

 أيضاً صدام حسين ((. يد وحسب كالمهاالشه علىلها في قناة الجزيرة القطرية تمجد وتترحم  كانخر لقاء آو .للجدل حسب كالمها
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، حادثة معبّرة عن نذالة وقذارة 248ي، وبالتحديد في الصفحة ناأكبر هاشمي رفسنج علىالكتاب السيد 

( أي كانالشاه عباس الصفوي الملقب عند المغفلين بالشاه عباس )جنت م أن الدولة الصفوية، ويقول "

ً من الخمر أنجليزي )سيرنإلفي حضور األخوين شيرلي ا كانه الجنة، كانم توني شيرلي( يشرب كأسا

ً وفود غربية قائالً   أن"َمن نَعل كفش يَك عيسوي را بَر  بزرترين مردويتحدث للحاضرين وهم جميعا

(..."، مما ةعثمانيالأكبر رجاالت الدولة  علىني أفضل حذاء مسيحي أن ) يترجيح ميدهم" بمعن عثماني

ً والشاه عباس خصوصاً.. إذ نااحتقار السيد رفسنج ىمد إلىيشير  شخصاً  كانه أني للصفويين عموما

 الناس.  ىدموياً ومكروهاً لد

  شريعتي ضد الصفوية  يعلالدكتور 

شريعتي يعلالدكتور أما 
(1)

وصف هذا التشيّع الصفوي الفارسي بـ  فإنهية، يرانُمنَّظر الثورة اإل ،

 على ى"التشيّع األسود"، إذ مارس هؤالء الصفويون كل أعمال اإلرهاب والتدمير والقتل وحرق القر

المسلمين بهدف توسيع رقعة خالفتهم والتميّز عن المذاهب  علىمائتي عام لفرض مذهبهم الجديد  ىمد

العراقية )الفالحين(، مثل عوائل بني فتلة، والعبادي،  ى.. فهم من حّول عشائر القرىاألخر اإلسالمية

التشيّع الصفوي في القرن التاسع عشر، إذ تم استغالل هؤالء األعراب  إلىوَسك ر، والبكارة.. وغيرهم، 

 أن ىد بابلية قديمة في مفهوم الشفاعة، بمعنيلاتق إلىء بمعتقداتهم التي ترجع أصولها عن طريق الندا

التشيّع الصفوي الذي لم يكن له عالقة بالتشيّع العراقي  علىالجنة، فأقبلوا  إلىالشفيع يعد جسراً للعبور 

ً األصيل الممثل  ، والصدر".. في عوائل عراقية معينة مثل "الخالصي، والعطار، والبغدادي حاليا

 وغيرهم.. 

وفاة ومقتل آل البيت  ىهم من ابتدع مظاهر إحياَء ذكرأنن الشيعة الصفوية القزلباشية عكما يُذَكر

ين يصلبالممارسات التي نجدها في الوقت الحاضر، إذ لم تكن معروفة قبل ذلك التاريخ ما بين الشيعة األ

                                                           

 م.1933ديسمبر سنة  في ناوهي قرية من قري سنروار في منطقة خراس” نامزين“ولد على بن محمد تقي شريعتي في  - 1

وفي فرنسا واصل نشاطه السياسي  (.1959تخرج من الجامعة من كلية اآلداب بدرجة االمتياز، في السنة التإلىة أُرسل في بعثة إلى فرنسا )سنة
وفي  م(، وشارك مشاركة فعالة في دعم الثورة الجزائرية.1961ي سنة )أنوطالق كانشأها بازرأنالتي  إيرانفأسس فرع أوروبا لحركة تحرير 

في سنة  جامعة مشهد .، وعلى الحدود ألقي القبض علىه ثم أطلق سراحه بعد فترة، ُعيّن مدرساً بإيرانمنتصف الستينات عاد شريعتي إلى 
كي تكون مركز إشعاع إسالمي، ويركز فيها شريعتي كل نشاطه ملقياً محاضرات منتظمة عن اإلسالم وتاريخ ” حسينية اإلرشاد“ افتتح( 1969)

ية عشر شهراً أنشريعتي ووالده، ويبقي في السجن ثم ( وتقوم بالقبض على1973التشيع، وال تجد السلطة بداً من إغالق حسينية اإلرشاد )سنة 
في مايو سنة  إيرانم(، وتسمح له السلطة بالرحيل عن 1975متعرضاً لصنوف العذاب، ويتدخل المسؤولون الجزائريون فيفرج عنه سنة )

 نوبة قلبية . أنها، ويسافر إلى لندن، وبعد شهر من إقامته في لندن يعثر علىه ميتاً، ميتة غامضة تعلن عنها السلطة 1977
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. وأوضح تلك المظاهر هي مواكب العزاء والبكاء والضرب لبنانفي العراق أو في جبل عامل في 

والممارسات الدموية المختلفة حباً في آل البيت، وآخر تلك البدع هو ما ظهر في شهر محرم الماضي 

األطراف األربعة والسالسل في  علىفي العراق وسمي بـ "كالب الحسين"، حيث يزحف الرجال 

المذهب  على"يا حسين".. وكل تلك المظاهر تعد حالة دخيلة رقابهم وينبحون مثل الكالب وينادون 

الشيعي الجعفري في العراق، وتعد حالة ال يوجد لها ما يقابلها في التاريخ العراقي.. ويقول المؤرخون 

 كانالوقت الحاضر،  حتىه منذ ظهور التشيع الصفوي في العراق والمناطق القريبة من بالد فارس وأن

تطرفة يقابله دائماً "صعود ظاهرة الحنبلية المتطرفة" )السلفية( كحالة دفاعية، لذلك تصاعد الصفوية الم

ضد "التشيع  اإلسالميةتكاتفت فيها كل المذاهب ،العراق عقود من الحروب والمشاحنات علىتوالت 

السماحة المذهبية، وأوجد شرائع جديدة كتحريم الزاوج المختلط بين المذاهب  على ىاألسود"، الذي قض

ذكراهم  إلىشتم الصحابة واإلساءة  علىآخر، والتعارف  إلى، وإلغاء حرية التحّول من مذهب اإلسالمية

 ىروتاريخهم الذي لم يكن مسموحاً به أو مقبوالً بين الشيعة.. هؤالء هم الصفويون، وألسباب سياسية كب

ب خطيرة من تاريخهم، وجيّروا المذهب الجعفري لصالحهم وألصقوا به كل ناجو علىالظالل  ىألق

العصبيات الصفوية المتطرفة، ومع الزمن أصبحت تسمية الشيعة تشمل الجماعتين دون تمييز، ليجعلوا 

والمذهبي في تقديس  بالمغاالة في تعَُصبهم الطائفي ىاألخر اإلسالميةالتمييز فيما بينهم وبين المذاهب 

معتقداتهم ومراجعهم، التي يراد منه تكبيل اإلرادة وتكميم العقول واالستسالم للعدو وتحقيق مصالح 

 بياً.. نعم هؤالء هم الصفويون، فاحذروهم.صلىاألجنبي  كانلو  حتىاألجنبي 

 " الصفوي والتشيّع العلوي التشيّع" كتاب مختصر

 (1977– 1933) شريعتي للدكتور علي

 التشيع أهمهم في فضح تغلب يين، وهويرانالمفكرين اإل يعد الدكتور علي شريعتي واحداً من كبار

يلقيها على الشباب   كانراته عن هذا الموضوع والتي جمع محاض العلوي، وقد التشيع على الصفوي

  ."الصفوي والتشيع العلوي التشيع " ، في كتابهطهرانب في حسينية إرشاد

ً فريداً من مفكري  يعتبر الدكتور علي شريعتي المتحررين من عقد التعصب األعمى  إيراننموذجا

ت آراؤه، وهو المسلم الشيعي الفارسي، قد جذبت الشباب والمتنورين حتى كان للقومية وللمذهب. وقد

 رجال الدين ومكاسبهم المعنوية ووارداتهم الضخمة المستلبة من الفقراءة كانخطراً على م بات وجوده

  والمعدومين المخدوعين بشفاعة رجال الدين،
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 ه فارسي العرق، لم يكن يتوقف عن نقد النزعة الشعوبيةأنويكيبيديا عنه: " بالرغم من  تقول موسوعة

الصفوي، بطريقة أكثر جذرية من غالب من تصدَّى لهذا الموضوع من األدباء  التشيع لدى رجال

والنبوة  الساسانية يةيرانوقد َبيَّن آلية المزج في الموروث الشيعي الروائي ما بين السلطة اإل .العرب

 الحسين بن علي وعالقات المصاهرة بين اإلمام اطيرـــَجت  األسـاإلسالمية، حيث اختُِلقَت  الروايات ونُسِ 

 وبين الساسانيةية ناوبنت كسرى : لتحقيق غرض الوصل بين السلسلة السلط  رضي هللا عنهما (  (

 ".السلطة اإلمامية الشيعية، ولبعث العناصر الفارسية في صلب التشيع

هم اقتبسوها من المحافل أنبالصفويين  رأيه من الشعائر والطقوس الحسينية التي يتهم الحكامَ وال فائدة في 

إلى  الحسين هم حولوا اإلمامأنبفيها ذكرى شهدائها، و ت تحييكانالمسيحية في أوروبا الشرقية التي 

 صورة عن آالم المسيح. 

رجال  أنالشاه، لكن الحقيقة  غتيل علي شريعتي قبل قيام الثورة بشهرين ونسبت الجريمة لجهاز أمنا

وذلك لوصف الدكتور  إيرانصار خميني في أن الدين هم من قتله وتشير الكثير من أصابع االتهام إلى

حنجورية ال ينتج عنها سوى قتل المزيد من زهرة شباب  ما يطلقه من خطابات أنبعلي شريعتي خميني 

 .االتهام الموجه للماللي وحين تقرأ المقطع التالي ستؤيد  ،يةيراناألمة اإل

 :عن الحرية والدين يقول شريعتي في إحدى مقاالته

السياسيين لتولي المناصب السياسية والحكومية،  كانرجال الدين م نظام الحكومة الدينية هو إحالل"

 تكون هذه أنالحكومة الدينية تعني تحكم رجال الدين بشؤون األمة. ومن الطبيعي  وبعبارة أخرى،

على األرض، وفي  فسهم وكالء عن هللا لتنفيذ أوامرهأنرجال الدين سيعتبرون  نألالحكومة استبدادية، 

للسلطة. يعتبر رجل الدين نفسه  تقاداتهمناوجهات نظرهم و نابي هذه الحالة ال يوجد حق للناس في

وهي النظرية الثابتة حالياً في نفوس الشيعة حيث  ه عالم دين، ولم يأت باختيار الشعبنألحينذاك زعيماً 

ً غير  ،ه حامل راية اإلمام المهدي )عج(أنب ينظرون إلى الخامنئي ومن قبله خميني لهذا يكون حاكما

رجل الدين الزعيم هو ظل هللا وممثله،  أناالستبداد والديكتاتورية الفردية. وبما  مسؤول، وتلك هي قمة

كما يدعى  ه يسعىنألمسلط على أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم، وال يتردد في الظلم والتجاوز،  فهو

ن خرىوكل ظلم يلحقه باأل هم نجسون وأعداء،أن واألخرى محط غضب هللا نالنيل رضا هللا ويعتبر األدي

ً ما يحدث ا اعتقال وإعدام وتكفير لمجرد  للمعارضين الحاليين من نأليعده عدل إلهي وهو أيضا

دينية في القرون الوسطى. أما في  ت هنالك حكوماتكان. طهرانمعارضة نظام الحكم الحالي في 

ه ال وجود لموظفين دينيين في المجتمع اإلسالمي. ليست هنالك نألهذا الطرح،  اإلسالم فليس هنالك مثل
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والناس.  يات، وال وجود لمهنة اسمها رجل دين. ليس في اإلسالم واسطة بين هللاناباسم الروح مؤسسات

فدراسة العلم  كل شخص يتصل بالخالق مباشرة. ودراسة العلوم الدينية ال تنحصر بمجموعة خاصة،

والتبليغ الديني واألصول  ل فرد، امرأة أو رجل، وليس في أصول الدين تقليد،واجبة بقدر الزم على ك

معينين. وعلى هذا ليس هناك قارئ رسمي،  األخالقية وظيفة عينية وعامة لكنها ليست محصورة بأفراد

فالجميع مستقلون ومسؤولون عن أعمالهم  مقلد رسمي، مفسر رسمي، وكيل رسمي شفيع رسمي،

 ".وعقائدهم ومذهبهم

الحكام الصفويين قد مارسوا  أنوذكر  ،التشيّع األسود"" الفارسي بـ الصفوي وصف شريعتي هذا التشيّع

والقتل وحرق القرى على مدى مائتي عام لفرض مذهبهم الجديد على  كل أعمال اإلرهاب والتدمير

 رقعة خالفتهم والتميّز عن المذاهب اإلسالمية األخرى .... بهدف توسيعالمسلمين 

يراته السلبية على الشيعة وتراثه وتأث وأصوله الصفوي التشيع عن حقيقة ييرانوكشف المفكر اإل

الفرقة بين  أهمها تشويه التاريخ اإلسالمي، وتزوير الحقائق وبث كانالجعفرية وعلى اإلسالم، والتي 

األمة اإلسالمية ووضعها في حالة من العزلة التامة  المذاهب اإلسالمية، وفصل الشيعة الجعفرية عن

 .أصولها وجذورها وبيئتها على مدى قرون طويلة عن

وهما:  الحركة الصفوية أرست دعائم حكومتها على أساسين محكمين أنالمفكر الشهيد شريعتي  ويرى

األمة اإلسالمية وتمييزها عن العنصر العربي  عن إيرانية بهدف عزل يرانالمذهب الشيعي والقومية اإل

ً حيث ة لمنافستها في بناء إمبراطوريتها.وهو ما يحدثعثمانيإطار الهيمنة ال والخروج من يعتبر  حاليا

  هللا عليها. ية هي دولة اإلمام المهدي )عج( أو دولة الزهراء سالميرانالدولة اإل أنالكثيرون 

بعد نشأتها في بالد فارس عمدت إلى "إضفاء الطابع الديني على  الدولة الصفوية أنيؤكد شريعتي 

ً في التضليلناحركتها وجّرها إلى داخل بيت النبي إمع عناصر تمّخض عن ذلك المسعى حركة لي ا

في تحويل تشيّع الوحدة إلى تشيّع التفرقة، ومستغلة التشيّع لكي  شيعية( موظفة الشعوبية -)شعوبية

 "دينية على الشعوبية طابعاً روحياً ساخناً ومسحة قداسة تضفي

عين المسافة بين الجمال  والصفوي هي العلوي التشيع شريعتي: "المسافة بين وجهي من أقوال الشهيد

 .."المطلق المطلق والقبح

الم الشيعي،متعصب تعصباً أعمى، رجل الدين الصفوي، وال أقول الع أنشريعتي " يقول الدكتور علي

أدنى استعداد لإلصغاء إليه وفهم ما يقول.  ه غير قادر على تحمل رأي المخالف وليس لديهأنبمعنى 
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حتى من يخالفه في نمط  وليس المراد من) المخالف( هنا بالضرورة من يخالفه في الدين أو المذهب، بل

 . تكفيره بدون تردديتوّرع عن  ال فإنهالتفكير وطبيعة المزاج، 

يرتدي في الظاهر نفس الزّي الذي يرتديه علماء  كان أنرجل الدين الصفوي، و أن ويقول أيضاً: "

ً هو عوام الناس حتى في مجال البحث العلمي. وهو يتهرب المخاطب عنده أنالشيعة، إال  من  دائما

ه مرجع للعوام في معرفة أنشيعي ويدعي  ه عالمأنه يزعم أنمواجهة العلماء وأهل التخصص، ومع 

 في الحقيقة مقلّد لعوام الناس وليس سوى أداة رسمية إلصدار األحكام على ضوء ما فإنهأمور دينهم، 

ببغاء تردد ما يقوله العوام حتى في مجال  استنبطه مريدوه تبعاً ألهوائهم ومزاجهم، وبالتالي فهو

ي نالية في الكتاب الفنالالنظرية الف أنبح نظرية واردة في بحث وكتاب، فتراه يصرّ  االعتراض على

منه عن الموضع الذي استند إليه في إصدار  باطلة ومخالفة لموازين الشرع المقدس، وعندما يُستفسر

 أنوفدوا عليه وقالوا له  يطلع على تفاصيل الكتاب ولكن عدداً من الوجهاء المعروفين ه لمأنفتواه يقول 

ً يحول دون  أني ينطوي على أفكار ضالل ويجب نالالكتاب الف  "الناس يقرأه عوام أنتفعل شيئا

 ً  الصفوي والتشيع الجعفري التشيع اإلسالمية توجد بينها نقاط تشابه إال كل المذاهب أن" :ويقول أيضا

 بينهما أية نقاط تشابه .. فال توجد

 206الصفوي"ص والتشيع العلوي شريعتي في كتابه "التشيع علي ويقول

لمواجهة  ناارتباط بين الصفوية والمسيحية حيث تضامن االثن من القضايا الواضحة وجود نحو((

 عثمانيالحكم ال نابلها حضور فاعل على الصعيد الدولي إ كانالعظمى التي  اإلمبراطورية اإلسالمية

ً على أوربا.. فعمدوا إلى تقريب وشكلت خطراً  كلب هذا  أنبحتى يتيقن  ..من المسيحية التشيع جديا

 ... !!)) الحسين المسيحي اإلفرنجي أطهر من السنة الذين قتلوا

للمخططات الصفوية خطراً يهدد حكم الشاه أم الماللي الذين وطدوا  ت أفكار شريعتي وفضحهكانهل 

 ؟ ونفوذهم وثروتهم على الخرافات والخزعبالت التي افتروها تهمكانم

من مصلحة نظام الشاه  يةيراناغتيال الدكتور شريعتي قبل شهرين فقط من قيام الثورة اإل كانهل 

 السافاك أم من مصلحة الماللي؟وجهاز 

أختار  أنعلّي  كانلو  قال سارتر يوما عن شريعتي الذي تعرف عليه في فرنسا: " ليس لي دين، لكن

، 1933 عام مشهد ولد قرب مدينة .واحداً ألخترت دين شريعتي. اسمه الكامل: علي محمد تقي شريعتي

وعلم  نااألدي لدراسة علم 1959 لفرنسا عام ، ليُرشح لبعثة1955 وتخرج من كلية اآلداب بها عام

ضوى في شبابه في حركة نا .االجتماع ليحصل على شهادتي دكتوراه في تاريخ اإلسالم وعلم االجتماع
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مصِدّق
(1)

(، وعمل بالتدريس واعتقل مرتين أثناء دراسته  والمؤسسة الدينية واإلقطاع ) ضد حكم الشاه

اإلرشاد لتربية الشباب، وعند إغالقها  حسينية م1969 ثم بعد عودته من فرنسا، حيث أسس عام بالكلية،

قبل  1977 سافر إلى لندن، واغتيل في لندن عام اعتقل هو ووالده لمدة عام ونصف. ثم 1973 عام

  .سنة، ودفن في دمشق 43ية بشهرين عن يرانالثورة اإل

بأفكاره تلك وبشعبيته بين الشباب  كانه نألقام بعملية االغتيال،  يكون الصفويون هم من أنال يستبعد 

 نام، ورثة المجلسي والحلي من أعوــخطراً أكيداً على رجال الدين في حوزة ق وطلبة الجامعة يشكل

 الصفويين ... شاهات

 –ی مذهبی هاناو سازم هاناجري" كتاب عند إعادة طبع الرأي ما حدث قبل مدة قصيرة، ما يؤكد هذا

، والمؤرخ طهرانية( لألستاذ في جامعة يرانالسياسية اإل " )األحداث والتنظيمات المذهبيةإيرانسياسی 

التشيع)بمفاهيمه الصفوية( هو  أنالذي يرى  ناالدكتور رسول جعفري اإلسالموالباحث المدعو حجة 

 أني في عهد الشاه، ويرانعميالً لجهاز السافاك اإل كانشريعتي  أنذكر المؤلف  اإلسالم األصيل، فقد

 !ذلك أيضاً في رسالة إلى الخميني قبل اثنتين وثالثين سنة ذكر مطهري قد

 : منع كتب شريعتي فتوى

كتب علي شريعتي تعتبر من  أن أحد الماللي ويدعى ملك حسيني الذي كتب يقول: " بخط كانوالجواب 

 الضالل وتحريف معتقدات الشيعة وهي أكبر ضربة توجه إلى التشيع، وعليه فهذه الكتب غير كتب

 مباحة وغير مشروعة ....

                                                           
1
فقط، وبعد يومين فقط  12صوتا مقابل  79محمد مصدق رئيساً للوزراء بأغلبية  1951أبريل  28ي في يراناإل انالبرلم تخبان - 

ي. تحالف رئيس الوزراء الليبرالي والتحديثي مصدق مع كتل اليسار السياسي مثل يرانمن استالمه السلطة قام مصدق بتأميم النفط اإل
ت إصالحات مصدق كانجلترا والواليات المتحدة األمريكية من الخارج. أنالشيوعي، ليوازن ضغوطات الشاه من الداخل و حزب توده

جلترا وواشنطن. أني مثل ضربة كبيرة لمصالح يرانتأميمه للنفط اإل أني األساس الشمولي لحكم الشاه، كما الديمقراطية تضرب ف
فقد ناصبته طبقة يين من الطبقات والشرائح الدنيا والمتوسطة تحديدًا، يرانت لمصدق بين اإلكانوبالرغم من الشعبية الطاغية التي 

ه عن وضع خطة لإلصالح الزراعي وتحديد الملكية الزراعية. ادعت ألنعداء بسبب إعال المالك المتحالفة مع المؤسسة الدينية،
تهاك حقوقها النفطية، فسافر مصدق إلى مقر المحكمة في الهاي مترافعاً عن أنعلى مصدق أمام محكمة العدل الدولية بزعم  بريطانيا

 يين المحتاجين".يرانات اإل"دولة امبريالية تسرق أقو بأنها بريطانياحقوق بالده النفطية ووصف 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%AF%
D9%82   بسبب توجهه نحو تطبيق االصالح الزراعي وتوزيع  الدينية طبقة المالك والمؤسسة مصدق اما الداخل فقد كانت ضد

اية هللا كاشأني وافتى  أنضم احد ابرز رجال الدين االراضي على الفالحين وقد تسبب الحصار في تردي االوضاع االقتصادية للمواطنين
مصدق معاد لالسالم  بأنة من رجال الدين )الفتاء االكثرياولكنه تراجع بعد فترة بأن كل من يعارض التأميم معاد لالسالم والشريعة 

قصف منزل الدكتور مصدق في طهران وخرجت مظاهرات معادية  بآ 19في ، لى جنبه إال الحركات اليسارية إيبق  ولموالشريعة( 
الجبهة  وجرت حملة تصفية لقيادات لمصدق مدبرة من ضابط المخابرات االمريكي بالتعاون مع العناصر المعادية للحركة الوطنية

نفرادي وبعد أن الوطنية امثال حسين فاطمي اصدرت المحكمة حكما باالعدام على مصدق خفف بعد ذلك الى ثالث سنوات بالسجن اال
 –ي ناخالد الع      1967أنهى الحكم فرضت عليه االقامة الجبرية مدى الحياة في قرية احمد اباد شمال إيران الى أن توفي في عام 

 بغداد
/7/2012 21 Issue 4256 – Date Azzaman International Newspap 
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أدخله على اإلسالم من بدع في مراسيم اللطم ومسيرات النواح، بل  على ما الصفوي لم يقتصر الحكم

 نألحاء العراق تجبر الناس على تلك المظاهر الجديدة والتي أصبحت اأن اجتاحت جماعاته في كل

 السماء ... منزلة من هانأكو

 

 الصفوية لويـون ضـد ع

 
  

يسعهم ما يسـع الشعب  ،ينتسبون إلى العرب وإلى المسلمين ،العلويون فصيل من الشعب السوري

 فيهم من وقف مؤيداً للنظام األسدي الصفوي، كما في أهل السـنة من أيـد النظام األسـدي ؛ ،السوري

وقدم  ،ومن  العلويين من عارض النظام األسدي ،طمعاً في فتات الدنيا الذي يرمونه له من موائدهم

 ،األحمد ناوأحمد سليم ،واللواء صالح جديد ،نامنهم اللواء محمد عمر ،روحـه ثمناً لتلك المعارضة

ومنهم من اعتقل وذاق الويالت والتعذيب في سـجون األسـد مثل الصحافي  ،وأمثالهم كثير  ،وابن أخيـه

واالقتصادي الدكتور عارف دليلة .... ومنهم من طرد  ،موس وغيرهموالسياسي فاتح جا ،نـزار نيـوف

وهم عدد من الجنراالت مثل اللواء  ،ه لم يرض بوالية بشار األسدنألمن الجيش بعد عشرات السنين 

 واللواء علي حيدر وغيرهم ... ،نالواللواء علي أص ،علي دوبا

خالص الوطنيوهذه تعليقات من بعض العلويين على موضوع حول جبهة ال
(1)

، نشرت في موقع سوريا 

 بعد تصحيحها إمالئياً فقط ... ،وسأعرض هذه التعليقات ،الحرة

 هناك شكر أحمله لجبهة الخالص -1

هؤالء  ،شكر أحمله من المظلومين من الطائفة العلوية الفقيرة إلى جبهة الخالص وللسيد خدام

الخالص وعلى رأسها السيد خدام  ب جبهـةأنيكونوا بج أنالعلويون البسطاء اليسعهم إال 

 وني ولن يبخلوا عليك بكل ما يملكون .أنوالسيد البي

 رئيس تجمع العلوين بالمنفى  : حيدر كامل التوقيع : 

                                                           
1
معارضة تضم طيفاً من أحزاب وشخصيات معارضة في الداخل والخارج مؤيدة لمشروعها  سوريةجبهة  جبهة الخالص الوطني في سورية  - 

. وتمثل هذه األحزاب جميع مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك 2006حزيرأن/ يونيو  5المعروض على مؤتمرها التأسيسي في لندن في 

شكلها اإلخوان  كيبيديا( ...(، وأحزاب األقليات اإلثنية. )وياإلخوان المسلمونالقوميين والليبراليين الديمقراطيين واليساريين واإلسالميين )
واستمرت هذه الجبهة عدة  ،لذي طرحوه من أجل التغيير السلمي في سوريا وبأيدي سوريةهم اوهي تمثيل عملي لشعارالمسلمون ، 

 (..2009) في حرب إسرائيل على غزة أوائلفرطت أنسنوات ثم 
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 ليس خـدام فحسب  - 2

هناك دراسـة دقيقـة وتقوم بمسح لألراء في الطائفـة العلويـة من الشعرة  كانلو 
(1)

إلى الساحل امتداداً  

أبسط حقوق  نألوالتي التمتلك حتى ا ،ا الفقيرةناالغاب . والشعرة هي اسم قرية من قرإلى سهل 

ا المحسوبة باالسم للطائفة العلوية نااليوجد فيها صرف صحي مثلها مثل مئات قر نألإلى ا ،المواطنة

ليعيد بناء سورية بعيداً عن  كانلذلك يجب على من ال يعرف فليعرف نحن نفضل أي مخلوق كائناً من 

 ..الكره واألحقاد،  وله ستكون أصواتنا المبحوحة بسبب الظلم الذي نعيشه في هذا العهد سحقاً لهم

ولم  ،العلويون لم يقتلوا الحريري ،العلويون  ليسوا أصحاب ) سيرياتل ( وليس لهم حسابات في سويسرا

من قام بها هم القتلـة   ،وجســـر الشغور  ،وتدمر ،ماةولم يقوموا بمجازر ح ،ناوالكنع ،يقتلوا الزعبي

 يفهموا هذه الحقيقـة . أنأرجوا من كل أحرار سوريا ومحبيها   العائلـة الموســـولونيـة ) األسدية (.

 أنرامي سليمالتوقيع :  

 : العلويون يصوتون للسيد خدام   -3

نصيب السيد خدام من أصوات العلويين سيكون  أنبني أجزم نإتخابات ديمقراطية حرة فنالو أقيمت 

لهم نصيب بالحكم والحكومة  كانوحتى ممن  ،أكثر بكثير من أي مرشح آخر من الطائفة العلوية

ه اعترض على تولي بشار الحكم، وغيره الكثير فكيف بالمواطن نألأمثال اللواء علي حيدر الذي جمد 

ونتمنى التخفيف من  ،عن الشخص الذي سيؤمنها لهالعادي الذي يبحث عن حياة كريمة بغض النظر 

 تماءاتهم الدينية ...ناالوتيرة التي تقيم الناس حسب 

 العقيبية :  ياأخي كفايـة متاجرة بالعلويين الفقراء ناويقول رامي سليم  - 4

ي هذا الكالم موجه إلى العصابـة التي تحكم سوريـا وتحاول جاهدة إقناعنا نحن فقراء الطائفة الت

تقاماً من ناإذا بيت األسـد تركوا الحكم هذا يعني هالك الطائفة وسيقوم السنـة بذبحنا  ،يحاولون إفهامنا

ا أود توجيه هذه أنالعلويين هذا الدور يقوم به النظام لدب الرعب في قلوب فقراء هذه الطائفـة و

ينا ظلم ال في الماضي البعيد وال نا نحن العلويين لم ولن يقع علأنبالرسالـة للمافيا التي تحكم سوريه 

من يخلفكم لن  كانفي المستقبل القريب أكثر من الظلم الذي وقع علينا في عهدكم قبحكم هللا فأي 

قاســياً لن يصل إلى ما عهــدناكم به  كانيحملنا ذنوبكم . ارحلوا والذي سيخلف عهدكم األسود مهما 

 تبـاً لكم  .

                                                           
1
 [] الشعرة هي أعلى قمة في جبل العلويين   - 
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 تعليقات قديمة من مواطنين علويين ضد النظام األسدي  ماسبق

وذو خبرة في األسرة  ،ويقول وحيد صقر وهو من العلويين المميزين في مناهضة النظام األسدي -5

 يقول : ،األسدية

ونشر   ي وتسلط الماللي على جميع مراكز القوى في سوريا،يرانسنتوقف عند بعض حيثيات الملف اإل

 ية الجديدة في اإلشراف على إدارة سوريا وغيرها كثير.يراند ناهيك عن دور السفارة اإلالتشيع في البل

ً  أنلعلنا نصل كسوريين مهتمين بالش وجواب أكثر   لنقاط نلتقي عندها، بغية الوصول للحقيقة العام معا

 ً  السوري العام المبهم.  أننشطاء الش ناللكثير من التساؤالت التي تراود أذه إقناعا

ى من اقتنص األسد األب السلطة في سوريا قام بحملة تصحر حيث غدر بأقرب الرفاق، ونحّ  أنبعد 

حامية  هاأنبأسرة أسد أضحت تشكل خطًرا على الوحدة الوطنية، رغم ما تشيعه  نألتوجس منهم خيفة. 

ت كانبعضها، ولألقليات األثنية والمذهبية بينما في الحقيقة هدفه التجييش وضرب المكونات الوطنية ب

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 

كوهين أنالوثائق بعد سنوات وتبرهن 
(1)

ً قد جند حافظ األسد   عبارة الرئيس أمين  منذ أمد، ولنالحظ معا

ينتظر العديد من المسؤولين في بيوتهم حتى  كانا في البيت، بينما أنكوهين يزورني و كانالحافظ "

ا زعيمً  بريطانيايعودون" وذلك كناية عن العالقة الحميمة مع كوهين الذي جند حافظ أسد وتم تعميده في 

تخبة من أشباه المعوقين من الملل والنحل والطوائف السورية مثل ا وجمع حوله ثلة منا أوحدً مستبدً 

طالس وخدام ومشارقة إلى آخر حبات المسبحة المنفرطة. ولم يترك ذكياً أو حاذقاً في حزب البعث إال 

 وأخرجه من اللعبة أو من الحياة نهائياً.

!!! لحافظ عالقة مميزة بالخميني الراحل كان
(2)

ية، ال أحد يعلم طهرانالماللي ال، ومن بعده بجوقة 

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 

                                                           
1
وصور الجبهة السورية  ، ،على صلة حميمة بجميع القادة في سوريا كانو ،ه بعثي تقدميأنيتظاهر  كان ،كوهين جاسوس إسرائيلي - 

 ألنحتى كشف أمره من قبل المخابرات المصرية )  ،وعرض عليه البعثيون منصب وزير اإلعالم فرفض ،وأرسلها إلى العدو ،كلها

 ( .1965وأعدم في دمشق )  ،(مخابرات المصريةله ملف عند المصري يهودي  أصله 
2
العامل المشترك بينهما الصفوية ، فحافظ علماني يدعي أنه بعثي قومي عربي ، والخميني يدعي أنه ثورة إسالمية ، فماذا جمع بينهما  - 

 ؟؟ النجد غير الصفوية ...



36 
 

 األرض تفرض نفسها بقوة وحزم. له من شبهات، ومن ثم وقائع حقيقة على

عائلة األسد )الوحش( هاجرت من  أنتشير بعض المصادر الفارسية الخاصة ويتابع وحيد صقر :   

وهو   الوحش ناذاك يسمى سليمأناألب  كانو 1860إلى العراق ثم تركيا ثم وصلوا سورية عام  إيران

من العجم ) الفرس(.... وهذا هو السر   للعائلةالجذور الحقيقية  أنوالد علي األسد والد حافظ األسد أي 

وراء والء بشار ألصوله وهم األكثر خوفاً 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 

ً  ،يةإيرانالمنحدرين من أصول  األخير أحبط  أناللواء علي مملوك واللواء زهير حمد  وقد أكد حرفيا

قالبية كادت تطيح ببشار األسد، وهو سبب ترقيته لرتبه لواء،وهذا ما يتردد في أوساط الحرس نامحاوله 

ي الذي بدأ يفرض أسماء موالين له لتتمترس في المواقع األمنية الحساسة بأعلى المراكز يرانالثوري اإل

ي في عموم الحياة االقتصادية واالجتماعية لسوريا، على غرار يرانهيك عن التغلغل اإلاالستراتيجية، نا

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 

ي يراننلغي الدور اإل أندولة مصطنعة لكننا ال نستطيع قط  هانألتزول إسرائيل من المنطقة  أنالممكن 

  وبتسهيل  منذ قرون" هذا يفسر المد الفارسي الذي بدأ يغطي المنطقة  وتاريخ اإلمبراطورية الفارسية

فوذ بشار كشخص، فهو ال من بشار األسد وزمرته مقابل حماية عرشه واستمرار نفوذه، وهنا ال أعني ن

وحسب أهوائهم وكما تقتضيه   ،يون كما يريدونيرانيعدو كونه بيدق على رقعة شطرنج يحركه اإل

بناء مركز إداري ينوب عن القصر الجمهوري ومقر الحكومة باتخاذ القرارات  نألمصالحهم. ويتم ا

في دمشق، بمواصفات خيالية، تحت األرض،    الحاسمة ويتمثل ذلك في مبنى عمالق كمقر لسفارتهم

بكل ما يخطر   مجهزة -المفوضية–وهذا يفضح النوايا الصفوية المبيتة لسوريا وستكون تلك السفارة 

 للدور الذي ستقوم به.  ببال وما ال يخطر
 

 تحارب أهل السنة : إيران

قال الكاتب اإلسرائيلي "عاموس عوز "
(1)

وعقب زيارة قام بها مع وفد من منظمات يهودية عالمية  ،

ون بسبب السياسة الحالية في أنيع إيراناليهود في  أنب إيرانلالطالع على أحوال األقلية اليهودية في 

                                                           
1
 -w.w.w.arabsnews.net/pages/articledetails.aspx?id=1894 
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اليهودي  أنإال  ،قاربهم داخل إسرائيل بشكل مباشرأومنعهم من السفر إلسرائيل والتواصل مع  إيران

 . إيرانالفارسي يعتبر أحسن حاالً من وضع المسلم السني في 

ي المتشدد يرانمما سمعته من قبل عن النظام اإل تخوفت كثيراً  طهرانيضيف عاموس " في زيارتي ل

وزاد  ،إيرانت لغة الحوار السائدة في كانالموت إلسرائيل وأمريكا لطالما حيال إسرائيل وأمريكا فكلمة 

خوفي أكثر عندما تم اختياري ضمن وفد يهودي يضم أفراد من منظمات يهودية مختلفة حول العالم 

يعيشون في مختلف المدن  ،(ألف يهودي 30والتي تقارب ) إيرانلتوثيق حال األقلية اليهودية في 

ضم لهذا الوفد وكي أتخلص من أن أنفقررت قبل  ،يةيراناإل أنركز جلهم في مدينة أصفهية ويتميراناإل

 ،ي إسرائيلي حتى مالبسي وأدواتي التي كتب عليها عبارة "صنع في إسرائيل "أنبأي دالئل تفيد 

ت كان ،طهرانتورنتو إلى مطار  -طلقنا من مطار مونتريالأنوأخذت جواز السفر الكندي الخاص بي و

ي وصلت كانيين ويرانوشاهدت رجال األمن اإل طهرانلحظات رهيبة عندما حطت الطائرة في مطار 

الحظ  أنأحد زمالئي في الوفد قال لي ال تقلق بعد  أنحتى  ،لى أرض وشعب يعيش خارج كوكبناإ

ً  كانجوازاتنا و تتم ختم ،عالمات الخوف والهلع تنتابني من  اً وفد ووجدنا في المطار ،االستقبال عاديا

ا أنوفي اليوم التالي من رحلتنا بد ،رحبوا بنا واستقلينا السيارة إلى أحد الفنادق ،تظارناأنب طهرانيهود 

واستغربت كثيراً مما شاهدته في هذه المعابد من فخامة في  طهرانبجولة تفقدية للمعابد اليهودية في 

واستغربت أكثر عندما سمعت  ،البناء والزخارف المعمارية والتي طعمت بلون الفن المعماري الفارسي

مراكز لبيع لحم الكاشر  10كما توجد  ،معبداً " كنس " لليهود 12وحدها أكثر من  طهرانفي  أنب

معبداً " كنس " لليهود في مختلف  85كما يوجد أكثر من  ،طهرانودية في المذبوح على الطريقة اليه

يعيشون حياة شبه عادية برغم وجود بعض المضايقات من  إيراناليهود في  أنفوجدت  ،يةيرانالمدن اإل

تباهي أنولفت  ،إيرانلى أرض إت في مخيلتي قبل وصولي كان ال تذكر وليست كما هاأنقبل الحكومة إال 

ولم  ،مجموعه من الصبية يلعبون كرة القدم في مسجد شبه مهجور ،طهرانخالل جولتي في أحد أحياء 

وا كانيين الذين يرانفسألت "يعقوب صديقبور " وهو أحد اليهود اإل ،يكون هذا مسجداً  أنيخطر ببالي 

فقلت ليعقوب أليست المساجد  ،فتعجبت مما سمعت وشاهدت ،فقال لي هذا مسجد كانما هذا الم ،برفقتنا

فلماذا نشاهد الصبية يلعبون الكره فيها وهي مهجورة بهذا الشكل  ؟؟تعتبر أماكن مقدسة لدى المسلمين

 أندهاشي هذا بقوله هذا مسجد سلمأنفأجابني يعقوب على  ،؟؟ونحن موجودن في أكبر دولة إسالمية

 ،هم ترميمه أو حتى أداء الصالة فيه بشكل علنيويمنع علي ،طهرانعبدالقادر وهو أحد مساجد السنة في 
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فزاد فضولي لمعرفة  ،بشكل غير منتظم أنمن يقوم بالصالة فيه هم بعض العمال الهنود واألفغ أنو

وبدأت أسأل عن أحوال األقلية السنية فتوصلت إلى نتائج مذهلة تفيد  ،إيرانالمزيد عن أهل السنة في 

وحدها مليون ونصف مسلم سني وال يمتلكون مسجداً سنياً واحداً لهم في  طهرانعدد السنة في  أنإلى 

عدد السنة الذين تم تنفيذ حكم اإلعدام بحقهم خالل الخمس سنوات الماضية يزيد  أنكما  ،كلها طهران

 أنكما  ،شخص 4000ية يزيد عن يرانعدد المعتقلين السنة في السجون اإل أن( شخص و 1500عن )

وبمقارنتي مع النتائج التي جمعناها  ،إيراني سني يحاول نشر المذهب السني في أي يجرم يرانالنظام اإل

ي يهودي حدثت منذ أعدام واحده بحق إه ال توجد حالة أنوالتي تفيد  إيرانقلية اليهودية في من األ

 شاءأنوحرية  ،يةيراني معتقلين سياسيين يهود في السجون اإلألى عدم وجود إضافة سنوات عديده باإل

اليهودي  أنال أ ،ليه نهاية زيارتي هذهإفكتبت في تقريري الذي توصلت  ،المدارس والمعابد اليهودية

  . إيرانالفارسي يعتبر أحسن حاالً من وضع المسلم السني في 

 

ومنعت  ،يةيرانمسجد ألهل السنة في عاصمة اإلقليم ) األحواز ( فأغلقته الحكومة اإل كان

 المسلمين السنة من بناء مساجد جديدة .

 ،أغلق أحدهما ،للسنة نافيها مسجد كان - ناي أكبر مدينة في عربستناث - عبادانفي  كانو

 ية العراقية .يرانودمر اآلخر خالل الحرب اإل

الحكومة  نأل ،مساجد لهم إلىيفرغون منازل متجاورة ويحولونها  ،وصار المسلمون السنة

ومنها  ،نا( معبداً لسائر األدي151)  إيرانه في أنمع  ،ية تمنعهم من بناء المساجديراناإل

 ة الزرادشتية .نامعبد للدي

 .األحواز خاصة عامة وفي إيرانأهل السنّة في  علىوفي عهد الخميني، زاد التشدد 

 

السنة في األحواز ي من تزايد أهليرانالهاجس اإل
(1)

 

القبض على شخص من  سلطات األمن في مدينة المحمرة األحوازية ألقت أنية يرانأعلنت الصحافة اإل 

ً  آ " بعد مداهمة منزله وقامت بمصادرة مائة -أهالي المدينة يدعى" س تحتوي على أفكار  وستون كتابا

دارة الجمارك في ميناء إ أنالتي أضافت  يةيرانسنية سلفية على حد تعبير المصادر الصحفية اإل

                                                           
1
 .األخ الدكتور محمد بسام يوسف وع نشره موض - 
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ثالثمائة كتاب وكتيب سني وجدت مخبأة في داخل  في أواخر الشهر الماضي مصادرة المحمرة سبق لها

 . تساعتقال إلى المذهب السني في األحواز آخذة في االنالظاهرة ا أنمؤكدة  ."لنج" قادمة من الكويت

ً نألا هذه ألعداد أهل  ي رسمي على حالة التزايد المتسارعإيرانمع أول رد فعل  باء جاءت متزامنة تقريبا

حالة  هاأنالمنطقة، قائالً  ول محلي كبير من تنامي الفكر السنّي فيؤالسنّة في األحواز حيث حذّر مس

مدير مكتب ممثل مرشد الثورة  أني على لسيراناإل تنذر بالخطر على حد تعبيره . وقد جاء هذا التحذير

وذلك بعد المظاهرات الغاضبة التي  المدينة الشيخ محسن حيدري؛ ية في األحواز، وإمام جمعةيراناإل

ولى األت المرة كانو ،والتي توّحد فيها األحوازيون سنّة وشيعةالفطر السعيد،  خرجت عقب صالة عيد

ت تشدد كان ية التييرانالسلطات اإل أفيها جموع سنّية كثيفة يؤمها إمام سنّي، األمر الذي فاج التي تظهر

الجمعة بعد إغالق مساجدهم. حيث  الذي منعتهم فيه من إقامة صالة على أهل السنّة األحوازيين إلى الحد

ألهل  نامدن اإلقليم، والتي يوجد فيها مسجد ي أكبرنا" ث عبادانللسنة في مدينة " مسجداً أغلقت ت قد كان

ام ي ـ والذي يقع في منطقة القصبة ـ فقد دُّمر أينااألمنية، أما الث أُغلق أحدهما من قبل الدوائر السنّة،

فيها  أما في مدينة األحواز التي يوجد .ورفضت السلطات السماح بإعادة بنائه العراق، الحرب مع

 . ألهل السنّة فقد تم إغالقه هو اآلخر واحداً  مسجداً 

سنن في األحواز فقد قامت وزارة الثقافة تــمضادة لظاهرة ما بات يعرف بال وفي حملة إعالمية

في  مع الحوزة العلمية وجهات مسؤولة أخرى بتنظيم سلسلة من الندواتية بالتعاون يراناإل رشادواإل

وقد دعي إللقاء  ."ما يسمى "مكافحة األفكار المعادية ألهل البيت نابعض المدن األحوازية تحت عنو

أهل السنة وتحولوا للمذهب  وا منكانهم أنالمحاضرات في هذه الندوات رجال دين من دول عربية قيل 

ي السماوي "، باإلضافة إلى ناالتيج ين هؤالء الشيخ األمريكي "التونسي األصل محمدالشيعي ومن ب

والمحمرة و الخفاجية باإلضافة  عبادانالندوات في مدن  مشايخ شيعة من العراق . و قد تركز عمل هذه

  . اكثر من غيرهأاإلقليم وذلك بسبب تنامي النشاط السني في هذه المناطق  إلى مدينة األحواز مركز

من أهلها سنّة في  عددًا كبيًرا أنفي الماضي تعد مركًزا ألهل السنة؛ وذلك بسبب  عبادانت مدينة كان لقد

الذين جاءوا من مناطقهم في  األساس، وقد أضيف لهم عدد من السنّة األكراد والبلوش، وغيرهم من

وأصبحوا يتخذون من جامع المدينة،  للعمل في مصافي النفط والدوائر الحكومية األخرى في إيران

ومجيء نظام الخميني، الذي زاد في عهده التشدد  اإلمام الشافعي مركًزا لهم . وذلك قبل سقوط الشاه

  .األحواز خاصة عامة وفي إيرانعلى أهل السنّة في 
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 مبراطورية اإل فيتحت حكم سالطين الفرس المجوس المتمثلة  إيرانت كانسالم قبل اإل

عنه( و دخل  عصر خالفة الخليفة الراشد عمر الفاروق )رضي هللافي  إيران. فتحت الساسانية

  .ينأنسالم و تخلصوا بذلك من ظلم و استبداد الساسيون بعد ذلك الدين الجديد و اعتنقوا اإليراناإل

  بعض  في  ضئيل جداَ  عددالّ إشيعة  إيران يفمويين و العباسيين لم يوجد هناك عصر األفي

هجري و بعد  906عام  يف، سبزوار، قم و ساوة، و لكن أنربع مدن: كاشأفي  المدن و خاصة 

بالنشاط والحركة وأسست أول دولة  إيرانفي مجيء الصفويين للسلطة بدأت الطائفة الشيعية 

 .التاريخ في عية شي

  الدولة الصفوية  فيسماعيل الصفوي)مؤسس الدولة الصفوية( بزمام األمور إأمسك شاه  أنوبعد

َ لدولتها عام واتخذ تبريز عاصمةً لحكومتها وأعلن مذهب الشيعية اإل   907مامية مذهباَ رسميا

شّردوا و قتلوا.  رس عليهم الظلم و عذبوا ووبالتدهور و م إيرانالسنة في  بدأت أوضاع أهل 

جميع في السلطة الكاملة وبـيدها زمام األمور  إيران يفريخ و حتى اليوم لدى الشيعة امنذ ذلك الت

 السنةالمقابل ليس ألهل  فينواحي الحياة السياسية منها و االقتصادية و االجتماعية و غيرها، و 

واع الظلم و أنكل  مدارة البالد بل يمارس عليهإصنع القرار و  فيأو مشاركة حقيقية  أية سلطة

 .التميز

قليات حصائية األإحصائية دقيقة و عدم السماح بأية جهة أو منظمة بالقيام بإبسبب عدم وجود و

و الجماعة.  السنةلى أهل إالذين ينتمون  عدد، من الصعب جداَ تحديد إيران فيالمذهبية و القومية 

مليون نسمة من   18هم يقدر بأكثر من عدد أنبنجزم  أنلكن على الرغم من كل ذلك نستطيع 

من   %25يعادل نسبة أكثر من  عددمليون و هذا ال   65هم حوالي عددالبالغ  إيران كانجمالي السإ

أكثر  إيران في. حيث يعيش إيران في السنةهل أ، و يشكل الشعب الكردي حوالي نصف إيران كانس

من الشعب الكردي مسلم و أكثر من   %98 أنبناء الشعب الكردي و من المعلوم أماليين من   8من 

 .إيران في السنةية من أهل ناالمرتبة الث في، و يأتي الشعب البلوشي السنةمنهم من أهل   95%

 

 سالمي ؟؟؟ إي يرانهل النظام اإل

ً إ إيراننظام  كانلو  ً  سالميا ولكن النظام يتميز بالعنصرية  ،يرانلتفهمنا دعم بعض العرب إل حقا

لمرجعيتها الدينية . وهنا سنناقش ماورد في  إيران يلاوحتمية تبعية من يو ،والطائفية السياسية

ً  إيران أنثبات ي إليرانالدستور اإل  و دين . ألمذهب  تعمل وفقا لمصالحها القومية وليس وفقا
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ي يرانسالم( ،في هذه الفقرة الدستور اإلسلوب الحكم في اإلأ ي وفي فقرة )يرانفي مقدمة الدستور اإل

ً  ىدستور توسعي يسع مة الواحدة في جل بناء األالستمرار ) الثورة وتوسعها في الخارج أل رسميا

مثله في ذلك  ،مبراطورية كونيةإ! فهو مشروع  واستمرار الثورة يعني نشر التشيع العالم (

 . المشروع الصهيوني 

!!!( يقول الدستور ) في كما في النظام األسدي يقولون الجيش العقائدي وفي فقرة الجيش العقائدي ) 

مجال بناء القوات المسلحة للبالد و تجهيزها، وال تلتزم هذه القوات المسلحة بمسؤولية الحماية و 

لهية، و هي الجهاد في سبيل هللا، و النضال عباء رسالتها اإلأحراسة الحدود فحسب، بل تحمل أيضاً 

 لهي في العالم ( . اإل قانونمن أجل بسط حاكمية ال

يكون هذا القرن قرن تحقق الحكومة العالمية  أنمل أ علىة )يلافقرة النواب ترد الفقرة الت وفي

 يلتوقع مال كان. حينما وضع الدستور في القرن الماضي (للمستضعفين و هزيمة المستكبرين كافة

 تكتسح جيوشهم ودعوتهم العالم كله فتقوم الحكومة العالمية !  أنهو  إيران

ساس المعايير أ علىتقول : )تنظم السياسة الخارجية للبالد  (16)نفسها الفقرة  (3)وفي المادة 

خوية تجاه جميع المسلمين و الحماية الكاملة لمستضعفي العالم ( . هنا زامات األـو االلت الميةــاإلس

تتدخل في كل دولة تعتقد هي  هاأن يبمعن ،) شيعة العالم ( بحماية جميع مستضعفي العالم إيرانتلتزم 

 هناك من يتعرض لالضطهاد !  أن

ي يرانوبناء حكومة عالمية باستخدام الجيش اإل إيرانهداف أعالمية  علىكيد أفي الفقرات السابقة ت

صول القومية بالظهور فتقول )تقوية بنية تبدأ األ (11)الفقرة  (3)لكن في المادة  ،ىخروالوسائل األ

فرادبصورة كاملة، عن طريق التدريب العسكري لجميع األالدفاع الوطني 
(1)

، من أجل حفظ 

 سالمي للبالد.النظام اإل علىاالستقالل ووحدة أراضي البالد و الحفاظ 

هو  يرانالتي تقول )الدين الرسمي إل (12)ي في المادة يرانوتتحدد الطبيعة الطائفية للنظام اإل 

بد غير قابلة للتغيير.) هذه األ إلى يعشري، و هذه المادة تبقثني سالم و المذهب الجعفري اإلاإل

مذهبها  نإقامة حكومة عالمية فإ إيرانهدف  كانذا إف ،المادة تؤسس لفتنة طائفية بين المسلمين

                                                           
1
 .... الفردي  على السالح) رجاالً ونساء ( يدرب المسلمون كافة  أنطالبت  منذ ربع قرن في كتابي المسلمون والتربية العسكرية  - 
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سالمي سنية ! غلبية في العالم اإلاأل أنمع  ،اإلسالميةيكون مذهب الحكومة العالمية  أنبدي يجب األ

 شكال ؟ فكيف سيحل هذا اإل

يجب  الشورىين والتشريعات التي يتبناها مجلس ناكل القو أنوتضيق الحلقة في الدستور باشتراط  

أي المذهب االثنا عشري كما ورد في المادة الخامسة  ،ال تتعارض مع المذهب الرسمي أن

 هي : (توفرها في القائد و صفاته الالزم تحدد)الشروط بعدالمئة( ون!وفي)المادةالتاسعةأنوالثم

 3- ً ومن ثم  ،فقط إيرانوليس  اإلسالميةمة و المرشد هو قائد كل األأالقائد  نإلهذه المادة ف . وطبقا

. وعند تحديد شروط رئيس الجمهورية تتضح الطبيعة  إيرانالجميع اتباعه داخل وخارج  على

 عشرة بعد المئة : ةالقومية المتعصبة : تقول المادة الخامس

  : ةيلاالجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسين الذين تتوفر فيهم الشروط التينتخب رئيس و

 .يةيرانصل و يحمل الجنسية اإلي األإيرانيكون  أن. 3

 و المذهب الرسمي للبالد ( . اإلسالمية إيرانجمهورية  ئمؤمناً و معتقداً بمباد). 7

 ربعة حقائق :أي تؤكد قبل كل شيء يرانهذه الفقرات المأخوذة من الدستور اإل 

 سالمية .إ تها هي جمهورية قومية وليسيعل اإلسالميةطالق وصف إرغم  إيران أنحقيقة  – 1

سالم باختصاره في المذهب الجعفري وتعد هذه المادة من المواد هذه الجمهورية تقزم اإل أن – 2

 تعارض مع المذهب . اذإ قانونالتي التقبل التغيير وال يتم تبني 

تتدخل في شؤون كل الدول في العالم بكافة  أن ،جمهورية قومية هاأنرغم  إيرانمن حق  أن – 3

حد بالتدخل في شؤونها بحجة الدفاع عن المستضعفين لكنها ال تسمح أل ،الوسائل العسكرية وغيرها

 الداخلية هي .

 . يلاشاكلة نظامها الح علىبزعامتها وقامة حكومة عالمية إ إلى إيرانجمهورية  ىتسع – 4 

 يلالعامل المشترك بين نظام الشاه القومي ونظام المال أنهم نقطة في هذا السياق هي أولعل  

هما كالهما يعمل أنو ،عادتها للعربإراض عربية ورفضا أهما كالهما غزيا أنالمتستر بالدين هو 

 الشاه رضا ابنه محمداً  ىوصأ. عندما حضرته الوفاة  والً أحساب العرب  على إيرانلتوسيع حدود 
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تستعيد  أنك يعلو -حواز العربية يقصد األ -الضفة الشرقية للخليج  على) لقد استعدت السيطرة  قائالً 

 والضفة الغربية هي دول الخليج العربي .  ،الضفة الغربية (

 كانو ،عادتهاإمارات العربية ورفض وبالفعل احتل الشاه الجزر العربية الثالث التابعة لدولة اإل

ً  علىمشروعه القومي المعلن هو االستيالء   ،الضفة الغربية للخليج العربي . وطالب بالبحرين سلميا

الصفوية وبشكل منظم بتهجير مواطنيها للخليج  إيرانلغزوها. وقبل الشاه رضا شرعت  تمهيداً  ،والً أ

 ً ً يعلللسيطرة  تمهيداً  ،ةليصبحوا بمرور الزمن مواطنين في دول العربي تدريجيا  ه ديموغرافيا

 ً ية هم ثمرة هذا التهجير المنظم يرانصول اإلالخليج العربي من ذوي األ كان. وكل س وديموقراطيا

 في مختلف العهود . إيرانمن قبل 

 أني إسالمي ؟؟ يأتي الجواب حسب ماتقدم يرانالسؤال المطروح : هل النظام اإل علىوالجواب  

 وليس إسالمياً... استعماري ي فارسي مجوسييرانالنظام اإل

 :وفلسطين  إيران

ً حواز التي تضم من القضية الفلسطينية وهي تحتل األ إيرانموقف  ي أ ،من العرب اثني عشر مليونا

ً أوهي  ،كثر من الشعب الفلسطينيأ هي  ،مثل النفط والماء ،من فلسطين وفيها ثروات كبر جغرافيا

ً  إيرانها يعلهم الثروات التي تقوم أ  ؟  حاليا

ت كانحتالل مهما الاالحتالل هو ا نأل ،حواز هو كمن يحتل فلسطينمن يحتل األ أنبنحن نعتقد 

سليم العقل والتفكير يميز بين احتالل واحتالل من حيث  إنسانوال يوجد  ،هوية الدولة التي تقوم به

. ومن يساهم في احتالل العراق  ةو قوميأت دينية كانوبغض النظر عن تسميته سواء  ،الجوهر

فاالحتالل هو احتالل  ،يةإيرانو أمريكية أو أية أنت جنسيته بريطكانوتدميره هو مستعمر معتد سواء 

تسمية ما حدث للكويت ب) االحتالل العراقي(  علىمن يصر  أنفي نهاية المطاف. ولكن الغريب 

 على رادتها االستعماريةإوتفرض  ،دولة محتلة وتوسعية إيران أنبهو نفسه من يرفض االعتراف 

ً  جزاء من الوطن العربي وتريدأ ً  علنا الوطن العربي والعالم  علىرادتها واستعمارها إفرض  ورسميا

 جمع ! أسالمي بل والعالم اإل

ن ونا قوميأنمع  ؟؟؟حواز والعراقالعربي في األ نساناإلمن  ىغلأالفلسطيني  نساناإلهل 

رض أخر ؟ وهل خر والمسلم مع المسلم اآلن نساوي قيمة كل العربي مع العربي اآلوسالميإو
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رض العربية سالميين نساوي في قيمة األإنا كقوميين وكأنرض العراق مع أمن  ىغلأفلسطين 

مارات كي ت جغرافيتها ؟ وهل عروبة فلسطين تختلف عن عروبة البحرين واإلكانأينما  اإلسالميةو

 قل خطراً أمارات والعراق؟ وهل الصهينة ندافع عن فلسطين ونغض النظرعن تفريس البحرين واإل

في العشرينيات من  إيران إلى بريطانياحوازيون منذ ضمهم بقوة من التفريس الذي يتعرض له األ

ي بشر بالقوة هو تغيير الهوية القومية والدينية أل أن تحتل فلسطين ؟ أنأي قبل  ،القرن العشرين

 هاأنرغم  يرانسرائيل نتيجة الصهينة ونصفق إلإفلماذا نلعن  ،بغض النظر عمن يقوم به ناعمل مد

نحو منهجي مشابه بل ويطابق الصهينة ؟ وهل العنصرية الصهيونية  على ،جزاء من وطنناأتفرس 

 مويفي العهدين األ ،اإلسالميةيذاء من العنصرية الفارسية التي دمرت الدولة العربية إكثر أ

العنصرية  أنمع  ،تفريس الوطن العربي تحت غطاء نشر التشيع الصفوي نألوتحاول ا ،والعباسي

سرائيل لكنهم إعندما تشتم  يرانمروجها ؟ لماذا يصفق البعض إل كانمذمومة ملعونة كائن من 

 ،لسنتهم في علب خصصت للنظارات الطبية عندما يأتي ذكر الجزر العربية الثالثأيضعون 

فلسطين بلد  أنبوالبد من التذكير   للعراق ؟ يلاي الحيرانوالغزو اإل ،إيرانحواز التي تحتلها واأل

ة مقدسة عند العرب والمسلمين ...لكن هذا كانلها م ،القبلتين ىثالث الحرمين وأول ىالمسجد األقص

 نصرها ...نالر فيها وكفنال أن وأاألحواز  ىاليجعلنا ننس

 الخميني يصدر الثورة :

ً أنطرح  أننا يعل يلفي زمن المال إيرانصل تفجير المشاكل بين العرب ونعود أل أنردنا أذا إو  يضا

قطار أ إلى(  اإلسالمية) تصدير الثورة  ىول المسمونتائج شعار خميني األ ىة : ما معنيلاسئلة التاأل

ية باسم يرانمة اإلها لصالح األيعلساسي هو السيطرة معناه األ أنسالمية ؟ إصل والواقع هي باأل

تصدير الثورة معناه نشر التشيع الصفوي في العالم العربي  ،ييرانكده الدستور اإلأسالم وهذا ما اإل

سقاط النظام الوطني إ علىصرار خميني إ ى. وما معنالمجوسية الساسانيةمبراطورية عادة مجد اإلإل

سقاط إ أنتحرير القدس يمر عبر تحرير بغداد ( ؟ ولماذا قال خميني  أنفي العراق تحت شعار ) 

الجديدة بل  يرانالعراق لم يكن قد بادر بالعداء إل أنمع  ،واجب دينيسقاط الشاه إصدام حسين بعد 

هذا  أنف يلول المهنئين بنجاح التغيير فيها ؟ ولسوء حظ نظام المالأول المعترفين بنظامها وأ كان

سقاط صدام إحل مشكلة القدس يمر عبر  أن) الشعار قد كشفت حقيقته حينما قال كيسنجر علنا ب

 سرائيل وحماتها !إمع شعارات  يلالمال إيرانشعارات  حتىطابقت حسين ( ! وهكذا ت
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فرض الحرب مع العراق بسبب  علىصر أهو من  الذي يدعي اإلسالم( )خميني  أنهل نسينا 

عن  لم تتخلَ  إيران أن؟ هل نسينا  إيرانشط العرب ومناطق حدودية هي جزء من  أنبتمسكه التام 

خالفها هو مع البعث وصدام حسين وليس  أنت تقول كان هاأنرغم  ،مطالبتها بالتعويض بعد الغزو

بدفع العراق )الجديد(  إيرانسقاط النظام الوطني تمسكت إولكن بعد  ،مع شعب العراق المسلم

قد طالب بدفع  ،صلي األإيرانالحكيم وهو  أنتستحقها ؟ هل نسيتم  هاأنالتعويضات التي تظن 

وسيدفعها  ؟وقيل ألف مليار دوالر ؟؟ ،يرانمائة مليار دوالر إلكثر من أالعراق تعويضات تبلغ 

تتمسك بالحدود  سالمية لمَ إ إيرانت كانذا إ و بدأ بدفعها من حساب الشعب العراقي العربي،أالمالكي 

ً  ،نخرىة مع المسلمين األيلاوالمسائل الم ً  هاأنو خصوصا ية ثابتة بل هي موضوع إيران ليست حقوقا

دت أمرونة فيها  ،الشاه محمد رضا بهلوي القومي الفارسي المتعصب ىبدأ ،وقديمةخالفات عميقة 

من صنع  هاأنوالتي رفضها خميني حينما وصل للسلطة بحجة  ،توقيع اتفاقية الجزائر مع العراق إلى

 ؟محمد رضا بهلوي  الشاه

م أالعرب ؟؟ لة جوهرية وهي التي تتلخص في السؤال : من يرفض التصالح والتفاهم أوهناك مس

ي مشكلة مع أوا البادئين بكانالعرب كلهم  أنبدليل واحد يثبت  على؟ من المستحيل العثور  إيران

ً  ،و باستفزازهاأ إيران حواز احتلتها في فاأل ،ت المبادر بالعمل ضد المصالح العربيةكان فهي دائما

وهي التي احتلت  ،وهي التي تطالب بالبحرين ،ينازمن رضا بهلوي بمساعدة االستعمار البريط

وهي التي لديها  ،تفريسه علىوهي التي تزرع مواطنيها في الخليج وتعمل  ،الجزر العربية الثالث

وهي التي تصر  ،حركة تبشيرية صفوية علنية ورسمية ترصد لها مليارات الدوالرات وليس العرب

رب ــة عـــديــن عائــتمرار عــوهي التي تتحدث باس ،دودــده حقها في الحــالتمسك بما تع على

 الخليج والعراق لها !

ً أونظام خميني  ومشاكله مع العرب  ،ية من نظام الشاهيرانرض والحدود والمصالح اإلباأل شد تمسكا

غلب مصادر الخالفات مع العرب متوارثة أو ،هي عبارة عن وراثة كاملة لمشاكل الشاه مع العرب

شد أي ناالث أنوالفرق الجوهري بين التوسع الشاهنشاهي والخميني هو  ،الشاه وما قبلهمن زمن 

 ً سالمي كما يعلن سالم يريد حكم العالم برمته وليس العالم اإله باسم اإلنألوسع جغرافية أو تطرفا

 ي .يرانالدستور اإل
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سالمية إت كانذا إخميني وخامنئي عن احتالل الجزر الثالث التي احتلها الشاه  إيرانلم ال تتراجع  

 ً قومية ؟ ولم تستمر في نفس سياسة الشاه في رفض االعتراف بالقومية العربية في  توليس حقا

تذويبها بالقومية  علىوتصر  ،ذرية والبلوشية والكرديةمثل األ ىخروبالقوميات األ ،حوازاأل

وتنظم مجازر دورية ضد المطالبين بحقوقهم القومية  ،هايعلرض اللغة الفارسية الفارسية عبر ف

 هناك؟

ية الشاهنشاهية ؟ يرانياسات التوسعية اإلـــن خميني عن الســع في زمــراجــي تأد ـحأاهد ــهل ش 

ت كانخطر مما أشط وأنوسع وأشد وأصبحت أية في زمن خميني يرانالتوسعة اإل أنبل  ،بالطبع كال

 ه في زمن الشاه .يعل

في سبيل هللا للصفويين موقف سلبي من الجهاد 
(1)

: 

طلقوا في مختلف أنسيوفهم و -هم يعلهللا  نارضو -سلفنا الصالح  أذن هللا لنا بالجهاد سل   أنمنذ )) 

يد الصحابي  علىفتح فلسطين  كانالحسنيين: النصر أو الشهادة، و ىإحد أرجاء األرض ينشدون

العاص رضي هللا عنه من ثمار هذا الجهاد المبارك. وعرف المسلمون طوال  الجليل عمرو بن

، وليس بيننا من يجهل سيرة البطل صالح ىالمسجد األقص علىكيف يحافظون  مراحل التاريخ

ام، بيين بعد استعمار نكد دام مائة عصلىمن رجس ال ىالذي استطاع تحرير األقص الدين األيوبي،

 من أشد أمم األرض كرهاً لهذين القائدين العظيمين: عمرو بن العاص، وصالح الدين والرافضة

أشكاالً مختلفة، ونذكر  علماؤنا األفاضل يقودون األمة في مسيرة جهادها التي أخذت كانواأليوبي. 

سالمي فلسطين ورئيس المجلس اإل من بين هذه األسماء: الشيخ الحاج محمد أمين الحسيني مفتي

 ىفالقصاب، والشيخ عزالدين القسام، ثم الشيخ حسن البنا، والشيخ مصط ،والشيخ كاملعلىاأل

رحمهم هللا وأسكنهم فسيح  -أمجد الزهاوي، والشيخ محمد محمود الصواف  السباعي، والشيخ

شيوخهم في هذه  أنللشيعة مشاركة في هذا الجهاد المبارك، بل ومن المؤسف  وال نعرف -ه. أنجن

 هيعلهللا  ىأصحاب رسول هللا صل علىف الكتب التي يتهجمون بـها يلأوا مشغولين بتكان المراحل

ما  ذلك علىيّسفون في شتم أبي هريرة رضي هللا عنه، وأقرب مثال وآله وصحبه وسلم،  علىو

عالقة وثيقة مع  علىت كانالشاه ف إيرانكتبه عالمتهم في جبل عامل عبد الحسين شرف الدين، أما 

                                                           
1
 ( .97هذا ماقاله الشيخ سرور زين العابدين في مجلة السنة العدد ) - 
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ً وليس فقط موقفهم سلبي. صديق إسرائيل  وا من المؤيدين للشاهكانإسرائيل، ومعظم آيات الشيعة   ا

 كما فعل العلقمي ،بل وقفوا مع أعداء المسلمين ،من الجهاد
(1)

 في بغداد ... 

 القـرامطة الجــدد

 (2011جرائم النظام األسدي عام) ( 2012و) ات والطائرات تقصف الشعب األعزل حيث الدباب 

بل وطائرات الميج  ،والطائرات العمودية ،ملم (155بالهاون والصواريخ والمدفعية الثقيلة )

(21 ،23، 25 ً  اشتراكها في معركة ضد الصهاينة ... ( التي ماسمعنا يوما

   تهاك ناو ،عن المشافي ... نهب وسلب البيوت والمتاجر حتىقطع الكهرباء والماء عن الشعب

 قبل قتلهم ىوبيع أجزاء من أجسام الجرح ،وقتل األطباء ،يةأنوتدمير المشافي الميد األعراض ...

  العلماء واألئمة كما  علىها واالعتداء يعلالمساجد وتمزيق المصاحف والدوس  إلىدخول الجنود

 ً الفرنسيين لم يدخلوا  أنفعلوا بالشيخ أسامة الرفاعي عافاه هللا وحفظه من بطشهم .... علما

 الجنود الصهاينة يدخلون المساجد ....  أننا لم نسمع أننقول  أنالمساجد ...ومن المؤلم 

 الجوالنجرائم أبيه الهالك حافظ بائع  ىالمثيل لهذه الجرائم في التاريخ سو ... 

 .. المقابر الجماعية في تدمر وطريق سريحين وجنوب الملعب في حماة وغيرها 

  ألف حافظ ورفعت قتلوا قرابة مائة ألف مواطن من الشعب السوري خمسون  أنهم بعض ىير

 ....وحدهامن حماة 

 م .1982ين مسجداً في حماة عام ناودمروا كلياً أو جزئياً ثم 

                                                           

، على أمل أن بغدادقتل الخليفة واحتالل  نصير الدين الطوسيبمعاونة  هوالكو، رتب مع المستعصم الخليفة العباسيوزير  ابن العلقمي - 1

م( محمد بن  1258 - 1197/ هـ 656 -هـ593في كتاب األعالم: "ابن العَلٌقَمي ) الزركلييسلمه هوالكو إمارة المدينة. قال خير الدين 

وف بابن العلقمي: وزير المستعصم العباسي. أحمد )أبو محمد بن محمد بن أحمد( بن على، أبو طالب، مؤيد الدين األسدي البغدادي، المعر

اتهموه  ابن تغريو  ابن كثيروصاحب الجريمة النكراء، في مماألة "هوالكو" على غزو بغداد، في رواية أكثر المؤرخين العرب من امثال 

ه ماأل التتار، وواله هوالكو الوزارة مدةً قصيرة، ومات ودُفن بمكان قريب من أنواتفق أكثر المؤرخين على  بالخيأنة و العمالة للمغول.

تلقوا  المغول أن ريوفأن أميتاي بريسأحد الكتاب وهو  ىيرو   .ادلكاظم بن االمام جعفر الصادق بالكاظمية ببغدمام موسي امشهد اإل
 الشيعةرجعها إلى فتنة عظيمة حدثت بين أفقد  ابن كثيراما  .السنةالذين يحملون الضغينة ضد المسلمين  الشيعةالمساعدة من المسلمين 

دخول  لهوالكوعامة ونتيجة لذلك سهل  السنةخاصة و الخليفةمما زاد حنق ابن العلقمي على  الشيعةومناطق  الكرخنهبت فيها  السنةو
 وزيراً لهوالكو... ابن العلقميوأصبح  بغداد

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/593%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/656_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1197
http://ar.wikipedia.org/wiki/1258
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%85%D9%8A


48 
 

 .. ن قتلوا الحجاج يالذهذه األفعال أفعال األسد الكبير واألسد الصغير الشبيه لها إال عند القرامطة

 اء وذراري مكة ....ــن ألفاً من النســروا ثالثيــوأس ،رفةـــالمشة ــفي صحن الكعب

ي وجنود حزب هللايرانمايفعله الشبيحة وأفراد الحرس الثوري اإل
(1)

من قتل وتمثيل واغتصاب ونهب 

للمواطنين المدنيين في سوريا الذين يطالبون بحقهم في الحرية بمظاهرات سلمية ... فقابلوهم  ،وسلب

ينات في حماة خاصة وجسرالشغور أنبالبطش واإلرهاب ... يذكرني بما فعله حافظ األسد في الثم

في فقد قتل النظام األسدي الصفوي قرابة ألف مواطن من خيرة السوريين في سجن تدمر   ،وغيرهما

كما قتلوا  ،جمعوهم في ساحات السجن أنبعد  ،األسلحة الرشاشة ناهم نيرعلىفتحوا  ،(27/6/1980)

ونفذوا عدة مجازر جماعية في حماة  ،ألوفاً من المواطنين الحمويين ودفنوهم في أخدود قرب سريحين

فقتلوا قرابة  ( منها مجزرة جنوب الملعب البلدي عندما جمعوا المواطنين في الساحة ورشوهم1982)

حافظ األسد وأخوه رفعت قتلوا قرابة  أنبعضهم  ىير حتى( مواطن حموي في لحظات .... 1500)

 مائة ألف مواطن سوري ...

 ،التجد له مثاالً في التاريخ ،يد بشار وأخيه ماهر وشركائهم على اليومومايفعله النظام األسدي الصفوي 

 إال مافعله أجدادهم القرامطة ....

من الرياض لـ"الهالل الشيعي" دراسة
(2)

 

بعاث الشيعة: األساطير والحقائق" قدم نواف عبيد مدير نا"هالل شيعي و ناتحت عنو

الحكومة السعودية ورقة بحثية باللغة  ىمن الوطني السعودي" والمستشار لد"مشروع تقويم األ

منية السياسية النفطية األكليزية ترجمتها نسرين ناصر، تتناول العناصر الديموغرافية نإلا

لدول المنطقة والمجموعات السنية والشيعية فيها.. هنا نصها الذي تنفرد "قضايا النهار" بنشره 

                                                           

وقد ولد هذا الحزب من رحم حركة أمل 1985   معترك السياسة عامم، ولكنه دخل  1982عام  لبنانحزب هللا الشيعي في  أسس -

( رغبةً في توسيع نطاقه اإلسالميةبـ)أمل  يبدايةً باسم أّمه )حركة أمل الشيعية( فتسمّ  يوقد تسم .إيرانية المدعومة من لبنانالشيعية ال

نشر  ى( هي من يتولّ اإلسالميةي، وتكون )أمل لبنانالنطاق الشيعي السياسي ال علىدور حركة أمل اقتصر  ألن، اإلسالميةليشمل األّمة 

 .والعالم اإلسالمي، وأخذ صورة المناضل المقاوم الذي يحمل هّم الدفاع عن األّمة وحماية مقدّساتها لبنانالتشيّع في 

( من استالم مهام الدفاع عن اإلسالميةونظراً لما اقترنت به )حركة أمل الشيعية( من أعمال وحشية وجرائم بشعة ال تخّول وليدها )أمل 

«حزب هللا»بـ اليوماألمة، وخشيةً من هذا فقد ُكّون حزٌب جديد، وهو ما يُعرف   

2
ويقضي المشروع الذي سمي الهالل  يران،مريكا وتسليمه إلي صفوي مجوسي طرح بعد احتالل العراق من قبل أإيرانمشروع  - 

وقد تحققت كل أطرافه ماعدا  وأن تكون تابعة سياسياً إليران، لبنان،والعراق وسوريا و أفغانستانتكون الغلبة للشيعة في  بأن ،الشيعي

 .(6/2006/ 4(، صحيفة النهار ) بكل قوتها ضد الثورة السورية  إيرانلذلك تقف  )،سوريا



49 
 

اآلراء والمعلومات  علىق يعلبموافقة صاحب البحث وتترك للمعنيين والمهتمين الت

 حصاءات الواردة فيه.واإل

  بعاث" الشيعةنا" 

ً نا هناك " نأ إلى، لّمح كثر لبنانالعراق وبعد األحداث األخيرة في   " للشيعة.  بعاثا

في الشرق األوسط لمصلحة الشيعة  ىالقو نايغيّر ميز أنهذا األمر  أنمن ش أن إلىيشيرون 

 حساب السنّة.  على

الشيعة واجهوا تمييزاً في المنطقة بأسرها، لكن حقوقهم تتعّزز أكثر من خالل  أنصحيح 

 اإلصالح السلمي. 

بعاث شيعي واسع نالكن هناك عوائق ديموغرافية واقتصادية وعسكرية كبيرة تعرقل حصول 

 يزعزع الستاتيكو ويقّوِض النفوذ السنّي.  أنه أنالنطاق من ش

  والشيعة في العالم لمحة عاّمة عن السنّة

 من مجموع المسلمين(.  ةالمائفي  84.6مليار نسمة ) 1.17: جماليعدد السنّة اإل

والهند وبنغالدش وتركيا  أندونيسيا وباكستأنغالبيّة سنّية:  يسّت دول إسالمية كبر ىلد

 ومصر. 

 في العالم اإلسالمي ومهد اإلسالم، هي دولة سنّية محورية.  ىالسعودية، البلد األغن

 في المئة من مجموع المسلمين(.  15.4مليون نسمة ) 213: يلاد الشيعة اإلجمعدو 

والعراق والبحرين. )الشيعة مجموعة  ناوأذربيج إيرانشيعية: تها أربع دول فقط غالبيّ  ىلد

 هي القّوة الشيعية األساسية.  إيرانو لكنّهم ليسوا غالبيّة مطلقة(. لبنانكبيرة في 

 

  ستّة مذاهب مختلفة: إلىتنقسم الطائفة الشيعية 

والعراق،  إيران)مدرسة الفكر الرسمية في الجعفرية الطائفة األساسية واألكثر تأثيراً هي 
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ذلك، هناك مذاهب عدّة مرتبطة بالطائفة الشيعية ال  إلىباإلضافة  والشيعة العرب في الخليج(.

يين والعلويينسماعيلسيّما اإل
(1)

 والزيديين.  

  ةاالقتصادي ىتوزيع القو

، والمقارنة بينهما مفيدة. ناأساسيّت ناإقليميّت نا)الشيعة( هما قّوت إيرانالسعودية )السنّة( و

بستّين في المئة.  إيرانالناتج المحلي في  إجماليمن  علىالناتج المحلي في السعودية أ إجمالي

ي أقّل بعشرين في يرانالناتج المحلّي اإل إجمالي)والرقم الذي يعطيه المصرف المركزي عن 

 المئة من الرقم الذي يعطيه صندوق النقد الدولي(. 

ذات غالبيّة  ىأخر ناالقّوة االقتصادية لتحقيق طموحاتها اإلقليمية أو دعم بلد إلى إيرانفتقر ت

في المئة من  25في الشرق األوسط )أقّل ب ىي هو من بين األدنيرانالدخل الفردي اإل شيعية.

ول االقتصادية في العالم اإلسالمي هي د ىالدخل الفردي السعودي(. الغالبية الساحقة من القو

 سنّية.

  توزيع موارد الطاقة 

ر للنفط في العالم.  تاجناإلي هو أقّل من نصف يراناإل تاجناإل السعودية هي أكبر منتج ومصدِّ

 ية أقّل بأربع مّرات من الصادرات السعودية. يرانالسعودي، والصادرات اإل

ر بعد  ىسو إيراني، ليست يرانالرغم من كّل ما يقال عن "سالح النفط" اإل على رابع مصدِّ

اطية السعودية يحت، ستصبح الطاقة اال2007بحلول منتصف  السعودية وروسيا والنروج.

بأربع مّرات من عائدات  علىعائدات النفط السعودية أو ية.يرانموازية لكّل الصادرات اإل

الخليج الصغيرة مثل اإلمارات العربية  ناية التي هي قريبة من العائدات في بلديرانالنفط اإل

 المتّحدة أو الكويت. 

  توزيع الموارد العسكرية

واألكثر قدرةً في المنطقة، لكنّه ال يزال متخلّفاً جداً عن  ىواحداً من الجيوش األقو إيرانتملك 

 في المنطقة.  ىالجيش اإلسرائيلي، القّوة العسكرية العظم

                                                           
1
ه أنكي يؤكد  ،حافظ األسد بذل جهوداً كبيرة في ) تشييع ( العلويين أنإال  ،هم مسلمونأنيكفرون العلويين واليرون   إيرانالشيعة في  - 

  .... من العلريينأنه  ه يدعي ألن ،رئيس مسلم
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تها في ساحة يعله فايعل سيّما أعتدة قّوتها الجويّة( تشيخ، وبناًء ية )اليراناألعتدة الحربية اإل

للسعي  ىإقليمية أخر ىتدفع قو أنأسلحة نووية  إيرانحيازة  أنن شم المعركة موضع شّك. 

 ردّ غربي قوّي.  إلىتؤدّي  أنامتالك رادع نووي أيضاً. كما يمكن  إلى

  ةــالصــخ

بعاث" الكامل غير ممكن بسبب التحدّيات نالمزيد من الحقوق، لكّن "ا علىسيحصل الشيعة 

أكثر من  علىالشيعة أقّل عدداً بمعدّل واحد  عالمياً؛ الديموغرافية واالقتصادية والعسكرية.

ً  أقلّية بكّل وضوح. الشيعةق األوسط خمسة، وفي الشر القّوة لتحقيق  إلى إيرانتفتقر  اقتصاديا

، ال ىقّوة عظم إيران أنفي حين  لخارج. ا طموحاتها المعلَنة أو دعم الحركات الشيعية في

 تتناسب قّوتها النفطية مع خطابها. 

تدّخل الواليات المتّحدة، وستدفع حيازة  إلى هاناوجير إيرانستؤدّي أّي مواجهة عسكرية بين 

ن تكون هناك قّوة مهيمنة في ل القيام بالشيء نفسه.  إلى ىإقليمية أخر ىأسلحة نووية قو

 قيادية في المنطقة. نابين بلدَين أو ثالثة بلد ىقو ناما ميزنإو ،الشرق األوسط

  إيرانمبادرة الطاقة االستراتيجية التي أطلقتها السعودية حيال 

في ضوء األزمة اإلقليمية وأسعار النفط المرتفعة، أصدرت السعودية توجيهاً للفصل بين 

تاج نإبالطاقة والسياسة الخارجية، وإبعاد كّل االعتبارات السياسية عن القرارات المتعلّقة 

 تترتّب عن أنية من أجل التصدّي لكّل اآلثار السلبيّة التي يمكن تاجناإلستزيد القدرة و النفط. 

رين أساسيين:   خلل كبير في العرض من أربعة مصدِّ

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

 : تهدّد باستخدام النفط سالحاً سياسياً.     فنزويال

 : اضطرابات مستمّرة.      نيجيريا

 ة نفطية واحتمال وقوع حرب أهليّة. يحتت ىبن على: هجمات ناجحة        العراق

اطية حتىالسعودية طاقة ا ىيصبح لد أن، من المتوقَّع 2007 نا: بحلول حزير  يالمرحلة األول

 ية. يرانتوازي كل الصادرات اإل

، الهـدف هـو تلبية الطلب العالمي عند حدوث خلل 2009/2010يـة: بحـلول ناالمرحلة الث



52 
 

رة للنفط  ىالثالثة األساسية األخر ناالبلدوواحد من  إيرانفي  تاجناإلمحتمل في  المصدِّ

 )فنزويال أو نيجيريا أو العراق(.

  لمخاوف من "جبهة شيعية" شرق أوسطية تتصاعدا 

  ( تقول :كويت تايمزيفة ) حكتبت ص

بعض حلفاء  أنفي الشرق األوسط. كما  ىحد الحم إلى"لقد وصل الخوف من "جبهة شيعية" 

أميركا الشديدي األهمية هم من بين الدول األكثر قلقاً. وقد يكون ذلك الخوف وراء الدفع 

هما  إيرانإسرائيلي. فالعنف في العراق والقوة المتنامية لشيعة  -الجديد لسالم فلسطيني

حزب  خلف ما يسميه البعض "الهستيريا الجديدة المناهضة للشيعة". فنفوذ نااألساسي نالالعام

هللا العسكري الشيعي الجديد بعد حرب الصيف مع إسرائيل يعتبر أيضاً عامالً أساسياً". هذا ما 

 في الواليات المتّحدة. Naval Postgraduateية في إيراننصر، وهي خبيرة  يلاقالته ف

  فاإلشارات صاعقة:

الصحف في العربية السعودية مليئة بتحذيرات رجال دين من المسلمين السنة الذين •  

المسلمين السنة في الشرق األوسط بدأوا يتحولون ليصبحوا  أنب -من دون إثبات كبير -يؤكدون

مسلمين شيعة. وفي هذه األثناء، تقوم الحكومة السعودية بالضغط من خلف الستار لكي يتّحد 

 سنة للحد من النفوذ السياسي الشيعي هناك. العراقيون ال

 وفي األردن، رفض المسؤولون خططاً لبناء جامع شيعي جديد. • 

تختلط بالخالفات  إيرانالمخاوف من  نإوفي الخليج، بما في ذلك دبي، البحرين وقطر، ف• 

 حول كيفية التعامل مع نجمها الصاعد. 

، وبشكل ظاهر، خلف الجهود للدفع إيرانفي مصر، تقع الهواجس حول حزب هللا و حتىو• 

قد يقود المواطنين  ةالقيام بتقدم ما حول القضايا الفلسطيني أنو فلسطيني. -تجاه سالم إسرائيلي



53 
 

 ة كحزب هللا.يلاالعرب لتقبّل حكومات معتدلة بدالً من مجموعات راديك

طبوعات تهاجم الصحابة توزع في مصر واألزهر يمنع تداولهام
(1)

  

قرر األزهر الشريف منع تداول عدد من المطبوعات الشيعية التي يتم تداولها في مصر، 

 اإلسالميةوقامت الجهات األمنية المسؤولة وجهاز المطبوعات بالتعاون مع مجمع البحوث 

بعملية المصادرة، وجاء المنع في أعقاب ندوة لمناقشة كتاب عن الشيعة والتشيع هاجم فيها 

 الصحابة.  بعض الحضور كبار

 ىاألزهر طالب بمنع تداول كتاب "الملحمة الحسينية" لمرتض أنوقالت مصادر إعالمية 

وُسمرة بن جندب  ناالصحابيين معاوية بن أبي سفي علىالمطهري الذي تطاول فيه الكاتب 

ً كانمعاوية و"حاشيته"  أنرضي هللا عنهما، والذي جاء فيه  من  وا قد استثمروا في الواقع قسما

ه يعلالمؤلف قد غلبت  أنت مال المسلمين في شراء ذمم الوعاظ ورجال الدين، فضالً عن بي

 النزعة الشيعية. 

ه أنحول الكتاب  -ترنت نألا علىالذي نشره موقع "مصر العربية"  -وأوضح تقرير األزهر 

 ً  عقيدة أهل السنة والجماعة.  على يجب عدم نشره أو تداوله حفاظا

ً كما طالب األزهر  منع وتداول مجلة "أهل البيت" والتي تصدرها دار الهدف لإلعالم  أيضا

تعبر عن وجهة نظر الشيعة االثني عشرية، والتي تخالف في كثير من  هاأنوالنشر باعتبار 

آخرها صحابة إلىأصولها مذهب أهل السنة والجماعة. وتهاجم من أولها 
(2)

 صلىرسول هللا  

 هاأنهذه المجلة تحاول ترسيخ الفكر الشيعي في مصر، كما  نأه وسلم، وأكد األزهر علىهللا 

 حدوث فتنة دينية.  إلىتؤدي 

تشرين  18ت قد عقدت ندوة في قاعة مكتبة "دار الشروق الدولية" وسط القاهرة يوم كانو

، لمناقشة كتاب الكاتب الشيعي )أحمد راسم النفيس(: )الشيعة والتشيّع 2006ي )نوفمبر( أنث

يطلقها بعض  كانقات مسيئة يعلتضمنت ت هاأنألهل البيت(، نشرت صحف ومواقع مصرية 

                                                           
1
 4/12/2006خدمة قدس برس:  - 
2
اليغيب 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 
رضي هللا عنها، والغاية من زواج الرسول صلى هللا علىه وسلم منها هي نقل الدين لنا، وقد فعلت  يركزون على الطعن في عائشة

 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 

 إلىي لمطالبة من يقومون بهذا من المتشيعين بالكف عن توجيه االتهامات والشتائم الزين ىنه

 سحاب ما لم تتوقف المداخالت المسيئة. ناله وسلم، وهددت باعلىهللا  ىصحابة رسول هللا صل

روحٍ عدائية تجاه أهل  علىه يحتوي أنبالكتاب موضوع الندوة،  علىوعلّقت المستشارة 

الكتاب أصالً، قد  أنهم، مع يعلهللا  ناديثه عن الصحابة الكرام رضوح ىالسنة، خاصةً لد

 كتبه صاحبه الشيعي للتقريب بين الشيعة وأهل السنة. 

ً  وشهدت الندوة جداالً  تقاد الكاتب اإلسالمي الدكتور عبد نافي أعقاب  بين الحضور خصوصا

 نساناإل( وسيطاً لتوبة اإلمامعند الشيعة، واتخاذه )أي  اإلمامالفتاح رزق، عقيدة عصمة 

 هللا عز وجل، ما أثار الحضور الشيعة بدورهم. إلىالشيعي 

  خامنئي ىلماء يرحبون بفتوع 

الخامنئي مرشد  يعلي أصدرها تال ىرحب بالفتو أنوسبق لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

ية بتحريم سّب الصحابة والخلفاء الراشدين، واعتبرها خطوة مهمة ومقدرة يرانالجمهورية اإل

 في إطار السعي نحو التقريب بين أهل المذهبين الكبيرين السنة والشيعة. 

 أنه حول حكم سب الصحابة والخلفاء الراشدين: يإلسؤال وجه  على حيث أكد خامنئي، رداً 

قسام بين نالالفرقة وا إلىلألعداء أو يؤدي  أي قول أو فعل أو سلوك يعطي الحجة والذريعة

 ً  . المسلمين هو بالقطع حرام شرعا

ي )نوفمبر( ناتشرين ث 23وأشارت صحيفة "األهرام" المصرية في عددها الصادر بتاريخ 

 وسائل اإلعالم المختلفة.  إلىوإرسالها  ىية طالبت بتعميم الفتويرانالسلطات اإل أن 2006

ليم العوا األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في تصريحات واعتبر الدكتور محمد س

ً  ىتعد خطوة مهمة طالما ناد ىهذه الفتو أنخاصة لموقع االتحاد   إلى بها اتحاد العلماء، الفتا

 ستساهم في إزالة المشاعر السلبية التي تظهر بين وقت وآخر بين السنة والشيعة.  هاأن

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يضم علماء من جميع المذاهب، ولرئيسه  أنجدير بالذكر، 

 ً موقفه الثابت من ضرورة وأد  على ثالثة نواب من الشيعة والسنة واإلباضية، وهو يؤكد دوما

وعلمائها  اإلسالميةأي فتنة بين المسلمين في مهدها، ومن ضرورة التقريب بين أهل المذاهب 
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ً  أنه، ويعلالتعاون بين المسلمين كافة فيما اتفقوا  وأتباعها، ومن ضرورة  يعذر بعضهم بعضا

 فيما اختلفوا فيه.

  الشيعة في مصر 

أول حزب  شاءنإلهم يعتزمون التقدم بطلب أنقال زعماء للطائفة الشيعية في مصر  أنوسبق 

 وهو ما لم يحدث.  2005سياسي للشيعة في مصر في تشرين أول )أكتوبر( 

تشار ظاهرة زيارة أضرحتهم ناالرغم من اشتهار المصريين بالحفاوة بآل البيت و علىو

)الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرها(، وظهور اسم "الشيعة" في بعض العناوين 

ً  علىالقليلة التي نشرت  الماضية في صفحات الحوادث بالصحف  مدار العشرين عاما

عي متطرف"، فلم يكثر الحديث عن الشيعة في مصر "ضبط تنظيم شي ناالمصرية تحت عنو

تهاكات ناإال في اآلونة األخيرة مع تزايد صدور تقارير حقوقية أمريكية ومصرية تتحدث عن 

 ضدهم. 

لتفتح الملف  2004)يونيو(  ناوجاءت زيارة لجنة الحريات الدينية األمريكية لمصر في حزير

مع مسئولين مصريين ودينيين مثل مفتي مصر  أعضاء اللجنة للحديث ىبشكل أكبر بعدما سع

البهائيين والشيعة في مصر وعدم تمتعهم بالحرية  علىعن التضييق  ةجمع يعلالدكتور 

لمنظمات مصرية تشير لتاريخ هذه  ىالدينية، حيث أعقب هذا صدور تقارير حقوقية أخر

تقرير لجنة الحريات  تهاكات ضد الشيعة الذين ال توجد إحصاءات رسمية بعددهم ويقدرهمنالا

 (. كان% من الس1ألف نسمة )( 700) الدينية األمريكي بـ

 أناألزهر الشريف  وتهاكات ضد الشيعة في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولناوجاء الحديث عن 

 ً الشيخ محمود شلتوت شيخ األزهر عام  ىفي مصر منذ فتو المذهب الشيعي معترف به دينيا

ية االثني عشرية، وتأكيد الشيخ سيد طنطاوي اإلمامهب الشيعة مذ علىبجواز التعبد  1959

ً ذاتها واعتباره مذهب ىللفتو يلاشيخ األزهر الح ً  اً جائز ا  كسائر مذاهب السنة.  شرعا
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بمشاركة الروس أو  السعودية والخليج والعراق إلقامة إمبراطورية عالميةريد ت إيران

الصينيين أعداء الغرب
(1)

 

ال تريد إسرائيل،  هانإ. ىإمبراطورية وستصبح إمبراطورية مرة أخر ت بالد فارسكان

 إيرانبل السعودية والخليج، الذي ما يزال السعوديون يسمونه الخليج العربي. ليس رئيس 

 أنه يعلم نألأصدقاء في المنطقة،  علىغبياً. الفارسي يبغضنا ويستغل النزاع للحصول 

ه أنوغضباً معتدالً في العالم الغربي، الذي ال يفهم  تخويفاته ستلقي هستيريا في إسرائيل،

 ي من "إسرائيل".ناب الثناموجود في الجملة قريباً من هنا، في الج

اطي النفط الكبير يحتا علىالخليج والعراق والسعودية و علىيون يرانعندما يحصل اإل

ً الحلم بإمبراطوريتهم، وسي إلىالروس ككبار، الذين يعودون  إلىسينضمون   خرجون معا

 عنقه بخداع الذات. حتىلهزيمة الغرب الغارق 

األكتاف،  علىاألخيار بعضهم لبعض  كانستنسحب أمريكا من العراق ليربت األمري

 ً ً وسيكون العراق فارسيا لمتعة الفارسي، الذي لم  ، وسيستمر الشعب فيه يقتل بعضه بعضا

 ت مرة.كانه فقد عندهم مليون فارسي. وستقوم إمبراطورية فارسية كتلك التي أنينس 

طبيعي  ىالزمن معط أنتعلم  هاأنيوجد للمسلم ذاكرة، تخالف ما عندنا، ال تعتبر الزمن. 

 نألالحرب التي تجري ا أنه ينتظر. الصبر جزء من طبيعته. نإنا عابرون فيه فقط. أنو

 ً في الظاهر فقط. يعد أحمدي نجاد زمنه بهدوء  ىفوض في العراق وستجري هنا أيضا

ً ناه يملك دينإوبحكمة.   إلىيضم أكثره  أنه يتذكر الحرب مع العراق وينتظر نإ. ة وإلها

، ويتغلغل في سورية، ويلعب بغزة لبنانيسقط وه يضلل الجميع. نإدولته الشيعية. 

 يريد المس بإسرائيل.ه أنبفسهم أن غربية ويسمح لإلسرائيليين بإيهاموبالضفة ال

لن يمسها. سيواصل التحرش بها بتوسط حزب هللا وحماس ووساطة الخوف  وفي  الواقع

مدنه. ال  علىإسرائيل ستقضي  نإه إذا مس إسرائيل، فأنه يعلم نألي الطبيعي. اليهود

ه. وفي هذه األثناء سيسجد يعلتقضي  أنتخاف إسرائيل وال يريد  أنيجدر به ذلك. يريد 

، ومع الروس أو مع ىه سيملك القوة االقتصادية الكبرنألالجميع للطاغية الجديد، 
                                                           

1
 7/12/2006صحيفة القدس العربي  - 
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ن سيحاول التأسيس لعالم جديد، يكون مركزه بابل الييالصينيين ومع الكوريين الشم

ذا سنشهدها مرة ـها، ولهــ(. لقد شهدنا مثل هذه األوبرا وما زلنا ال نفهمطهران)

)ىأخر
1
).   

 : يلاق الباحث الحعلىت

ومازال آيات الشيعة اليفتون بالجهاد ضد  ،يران( ثم سلمته إل2003احتلت أمريكا العراق عام ) أنبعد 

 بل يكرر من يسأل من آياتهم ويقول )) أمريكا خلصتنا من صدام حسين (( .. ،االحتالل األمريكي

ي بن ناالشيعي (( الذي صرح به الملك عبد هللا الثبعد ذلك طرح الشيعة الصفويون )) مشروع الهالل 

تكون  أني ـويعن ،ه هللاـمو األمير ســــعود الفيصل يحفظـكما صرح به صاحب الس ،ين بن طاللـالحس

الجزيرة العربية من  إيرانومن ثم تطوق  ،إيرانفلك  في ( تدور لبنانو ،وسوريا ،والعراق ،أفغانستان) 

 شيعة الخليج والسعودية ...و ،منالييين في ثوربما طوقتها من الجنوب بواسطة الحو ،الشمال

ويوضح كتاب ) البعث الشيعي ( تلك الجهود  ،تبذل المليارات لتشييع الشعب السوري إيرانوهذا جعل 

 علىوا يركز أنمح للدعاة الشيعة في عهد بشارثم سُ  ،نحو تشييع الطائفة العلوية التي وجهها حافظ األسد

 تشييع أهل السنة وقد حققوا نجاحات ضئيلة مثل ماجاء في نتائج البحث : 

 

(2007-1919خالصة كتاب البعث الشيعي في سوريا )
(2) 

 المقدمــــــة :.

في المنطقة .   إيرانه فعل سياسي يبسط نفوذ نألبعد بروز الهالل الشيعي الذي اجتذب الصحافة        

مامية ( وسماهم فسهم ) اإلأنوالشيعة التشمل العلويين والدروز واالسماعيليين . يقصد بهم مايسمون 

 أهل الشام )المتاولة ( ..

( جرى 1963ويقدر ) فالينت ( في ) كتاب وراثة سوريا ( عددهم ببضع عشرات ألوف ، ومنذ )

( حي  صارت كل القرارات بيد 1970رئيس حتى )تطويع جميع مؤسسات الدولة بمافيها الدينية لل

                                                           
1
 . [6/12/2006)يديعوت أحرونوت(  -الصحيفةكاتب في  -يوككانيورام ]  - 

 ( 2009المعهد الدولي للدراسات السورية  طبع ) 2- 

 



58 
 

الرئيس األسد  األب ، واشترطت الموافقة األمنية لكل نشاط تقوم به المؤسسة الدينية وغيرها ...ثم 

تكون المؤسسة الدينية جزءاً من قوته ، وليست قوة مواجهة له . وألحقها بنائب الرئيس  أنعمل على 

 لشئون التعليم .

ه اليريد استفزاز المؤسسة السنية ...ثم توفي وخلف نألب بحذر مع التبشيير الشيعي وتعامل األسد األ

لولده مؤسسة دينية منضبطة تماماً ، يأمر فيطاع ..ثم اصطدم بشار بالعلماء في قضية التعليم الشرعي 

ً ناعندما أصدر العلماء بي ( عندئذ  فتح الباب على مصراعيه للنشاط 2006دون الرجوع إليه )تموز  ا

الشيعي ، بل قدم لهم تسهيالت غير عادية ، ومنها مالحقة الفكر السلفي واعتقال رموزه ، ومصادرة 

 كتبه ...

 : الدراسات السابقة

لكترونية ( نسخة إ2004تحذير البرية من نشاط الشيعة في سوريا ) عبد الستير آل حسين ( ) -1

 ( ص وسط ...127ترنت فقط )نألعلى ا

( بإشراف نزار نيوف . أجراها باحثون اجتماعيون 2006 -1985عملية التشييع في سوريا ) -2

 ويالحظ عليها :

 مؤسسات األوقاف فقيرة بالمعلومات عن المؤسسات الشيعية ... -1

  .مخالف للواقعنتائج البح  تهون من أعداد المتشيعين في منطقة الجزيرة ، وهذا أمر  -2

 ياً وللطائفة العلوية ....نادراسة متحيزة علم -3

التشيع حصر في الطائفة العلوية )وهذا صحيح بنظري ومما اهتم به حافظ   أنترى  -4

%( من المتشيعين يومذاك 70) أناألسد ومحسن األمين وموسى الصدر ( . وترى 

 وهذا عرض موجز للدراسة : من الطائفة العلوية ..

 

 األول : المنبوذون :الفصل 

هم طائفة أقلية ) مظلومة ( من قبل ) السنة أنكل ثقافة الفكر الشيعي تتمركز حول 

 األكثرية ( .

 ( أقلية منبوذة وآخذة بالذو1919الوجود الشيعي في سوريا )ناب ... 
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 ( الشيعة في حي األمين والجورة قرب 1969 -1919الشيعة في الدولة الوطنية )

يفصل حي اليهود عن حي النصارى ، وفي حي زين العابدين األموي ، في حي 

بالمهاجرين ، وفي الغوطة قرية عين ترما وقرية راوية ، وهذه دخلها التشــيع من 

القــرن الثــامن الهجري ، وقرية نبل )حلب ( والفوعة ) إدلـــب ( وحي البياضة 

 .( أو ) األرفاض( بمدينـة حمص ، وقـريــة أم العمــد ... ويسمون ) المتاولة

 % فقط .0ر4( 1953ت نسبتهم )كانو

  وأسس  لبنان(جاء سوريا من جبل عامل في 1952الشيخ محسن األمين ) ت ،

حرافات الشــيعة كالندب ناالمدرسة العلوية أول مؤسسة تعليمية شيعية ليصحح 

وطعن األجساد في مآتم الحسين ، وتحول اسم المدرسة إلى ) المحسنية ( وخالل 

 لهم وزير واحد في الحكومة البعثية ....  كانالستينات 
 

 ي : موطئ قدمأنالفصل الث

غريزة حافظ الطائفية أقوى من  أنيعتبر الشيعة العلويين كفاراً ...وأثبت الواقع 

ه يدعي القومية فهو قومي) اسماً (  ضد القومية العربية أنغريزته القومية ...ومع 

 ) فعالً (.

  ه أنشيعياً فعالً...وقيل  كانالرحمن الخير ربط العلويين بالشيعة ، وحاول  عبد

 عاد إلى اإلسالم الصحيح ...

 العلويين شيعة  أنبعرف كيف تعرف حافظ على موسى الصدر ؟ الذي أفتى نال

سوريا ) رئيس الجمهورية مسلم (  يخدم حافظ الذي يبح  عن دعم لرئاستهل

 العلويين شيعة مسلمون .. أنبوأفتى الصدر 

 م ــدام ومنهــرباً من صــراق هــم من العــوفي الســبعينات لجأ عـدد من العمائ

 أن( بعد 1981) حسن مهدي الشيرازي ( الداعية الشيعي الكبير الذي اغتيل )

طالبها سوريين  كان(في السيدة زينب و1976أسس أول حوزة شيعية سورية )

 العلويين شيعة مسلمون .. أنبريقيا وكرر الفتوى وخليجيين ومن آسيا وإف

 الخميني دعا حافظ الخميني لإلقامة في سوريا عندما طرده صدام ، لكن 

وفضل فرنسا ، وعلى الرغم من صدام األسد بإسالمييي سوريا أقام   ،رفض
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البعثيين كفار  أنه نالرار الخميني إلعــة مع الخميني ...مع تكــعالقات حميم

 ه بعثي !!!(...أنحافظ ) ويدعي 

  إيرانإسرائيل تزود  أنجيت (و إيرانكونترا )  إيرانعرف األسد فضيحة 

يخاف من لحى الماللي ويتوجس الخوف منهم ، وبقي حذراً  كانبالسالح ، و

 كان( ما1990منهم ، وبقي نشاطهم محدوداً ومقيداً قي سوريا ...وحتى )

هم خمينيون ...وأغلق معاهد أنيسمح لحزب هللا بدخول سوريا وهو يعرف 

يحاول االستفادة منهم دون  كان...و إيرانومؤسسات ومستوصفات ممولة من 

الوقت لم  أنيرى  كانيسمح لهم بنشر التشيع قي سوريا ) وحسب رأيي  أن

 يحن بعد ( ...

 ( 1981بدعم من رفعت ) األسد شقيق حافظ شأها جميلأن جمعية المرتضى

 إيرانها ، ولقي دعماً من شيعة العراق ووبسط نفوذها في سوريا كل

...وافتتحت عشرات الحسينيات ...ثم حلت الجمعية بعد خالف حافظ ورفعت 

(...1984... ) 

 تشييع الطائفة العلوية  : 

يخ يونس ــن في بيت الشــجد للعلوييــعودة الفرع إلى أصله وفتح أول مس -1

عبد الرحمن الخير األحمد و نا) صافيتا ( وصار تيار إصالحي مثل سليم

 ( ..1925العلويين شيعة ...) أنيعملون على تأكيد 

( عندما أقام الفرنسيون دويالت في سوريا 1936ة في دولة العلويين )ناالدي -2

أحدهما تمثله العريضة المرفوعة إلى ليون بلوم رئيس فرنسا  ناتيار كان، 

، وتطلب سلم تقول : النصيريون أقلية دينية مستقلة  تختلف عن الشعب الم

( رفعت عريضة 1938...وبعد سنتين )التنسحب فرنسا من سوريا أن

 تقول : العلويون شيعة مسلمون ومذهبهم مذهب اإلمام جعفر الصادق ...

( فقد زارهم )محمد جواد  ) زيارات الدعاة الشيعة لجبل العلويينالظاهرة  -3

أكد  ناوأصدر بي( 1972( ، ثم زارهم الشيرازي )1961ي )لبنانمغنية ( ال

 ( ...13عدد المساجد ) أن ناالعلويين شيعة ...ويذكر في البي أن
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من الظاهرة إلى التيار : بنى الشيرازي بعض المساجد ، وأســس حوزة  -4

اإلمام الصادق ، لكن لم يقبل عليها العلويون ، فاكتفى بإرسال الشباب إلى 

 قم ...

العلويين شيعة  أنكد ؤتشطة التي  نألحافظ األسد يدعم كل هذه ا كان -5

مسلمون ليستفيد منها كرئيس مسلم يحكم سوريا ، قبل نجاح الثورة الخمينية 

ع لنشر التشيع خوفاً نا( ثم وقف من ذلك موقف الحذر والمقيد والم1979)

 ً  للحذر منهم على كرسيه ... من نشاط العمائم وتوجسا

قرار السماح أرسل عشرات الطالب العلويين إلى األزهر ، ثم سادهم   -6

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 

 ية ، ثم موت الخميني ، وقفاً عن تصدير يرانوقف الحرب العراقية اإل كان

ية ) نشر التشيع ( . وبعد صراع بين أمل وحزب هللا راح يرانالثورة اإل

، ولما 1989( قتيل في الضاحية الجنوبية من بيروت ، قبل 500ضحيته )

( وبعد حرب تحرير 1976) لبنانأصبحت  سوريا صاحبة اليد الطولى في 

 الكويت زادت قوة األسد اإلقليمية ، وأعطي حزب هللا النشاط العسكري ،

 وحركة أمل النشاط السياسي ) ثم سيطر حزب الالت على كل شيء ( .

 (1990- 1993 )عطف حزب هللا نحو سوريا ، وصار خطابه أقل تشدداً ، نا

ت عالقة األسد  بعبد الرحمن كانوتوجه بنشاط التشييع للطائفة العلوية ، و

 ية ساءت عالقته معهم .يرانالخير ممتازة ، حتى قامت الثورة اإل

 قدم حسين فضل هللا إلى السيدة زينب ، وأقام مكتباً للفتوى  الستئنافا :

( الفاشلة في 1991تفاضة )ناوالخمس ، ثم قدم عدد كبير من شيعة العراق بعد 

ت كانالذي طاف سوريا كلها ، و عبد الحميد المهاجرالجنوب ، ومنهم الداعية 

 .له حصة تلفزيونية أسبوعية ..وأرسل الشباب إلى قــم 
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 عامة والضاحية خاصة ، وبعضهم  لبنانالعاملون في  تشيع العمال السوريون

ً الشيعة يعتبرون األكراد  حبس أنمن األكراد ) البدون ( مع  من الجن ،  ا

 ه قضى على الدولة الفاطمية ...نألويكرهون صالح الدين 

 نوي ون يحتفلون بمناسباتهم علناً ، مثل مجلس السيدة زينب السيصلالشيعة األ

 ( .1993رجب  15في )

  ألهل البيت ،  هاأنواحتل الشيعة كثيراً من المقامات وهي قبور مندثرة ادعوا

وأقاموا حولها الحوزات منها مقام حجر بن عدي في عدرا ، وسطا الشيعة 

، كما فعلوا في الرقة على األوقاف السنية ، وأزيلت بعض القبور من أجلهم 

دا قبرين يدعون أنهما لعمار بن ياسر وأويس حي  أزالوا المقبرة كلها ماع

 .القرني رضي هللا عنهما ، وبنوا فوقهما حسينية وومركزاً شيعياً نشطاً 

 العمال السوريون  كانية أثر كبير في دفع تيار التشييع ، ويرانللثورة اإل كان

 عماد الحركة .. لبنانفي 

 1976) الزينبية  ناحوزت 1995في سوريا  كان:  قم الصغرى في سوريا ،

 ( .1995( ...ثم كثرت خمس حسينيات خالل عام )1981والخميني 

  بعد وفاة باسل اهتم األسد بالملف الخارجي مع إسرائيل ، والملف الداخلي

، ليور  ابنه بشار األضعف دولة مرتبة ...وأعطيت  نامع اإلخو

 تراخيص أمنية للحوزات ...

 لكويت الداعم األول لحركة التشيع في ت شيعة اكان:  طالئع الغزو الشيعي

سوريا ، وجميع الدعاة واألئمة والمدرسين غير سوريين ...وجاب عبد 

 الحميد المهاجر سوريا ...

 مع كل مقام يرافقه إقامة بيئة شيعية فارسية، وتنشر اللغة  أناالستيط :

الفارسية للتعامل مع الزوار ...كما بنيت المقامات وماحولها بالفن 

ماري الفارسي ...ونشأت )مكتبة دار الحسين للنشر والتوزيع ( بعد المع

 (. 2000 -99هجرة عراقية كبيرة )

 

 (2007-2000الفصل الرابع : احتالل المركز ) الزحف 
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( بدأ حافظ يرسل ولده بشار إلى زيارات 2003-2000) وراثة الحلفاء :

بات من و . لبنانه أمسك ملف حزب هللا ونأليون يران، واهتم به اإل

 يفهم بشار التيار الشيعي عند العلويين .. أنالضروري 

  متطلبات توريث بشار :

  همش البوطي ، الذي طلب مقابلة الرئيس بشار أكثر من  أنالماللي أوالً : بعد

 عشر مرات رفضت أو أجلت ثم نسيت ..ومثل ذلك كفتارو.

  تبادل مصالح ...وركز أراد بشار إخضاع المؤسسة الدينية لمصالحه ، وليس

على الماللي ) حسين فضل هللا ، مهدي شمس الدين ( وحزب هللا ، واستقبل 

يعجز عن تلبية  كانقين ...ونا( ووقفا متع2000) ناحسن نصر الالت حزير

 والده يرفض ذلك ... نألطلباتهم 

 بعد وفاة حافظ حصل الماللي على موافقات  االمتيازات االستثنائية للماللي :

ية أو من إيرانحسينيات والحوزات ، دون موافقة رسمية ، وبنيت بأموال لل

 شيعة الخليج ) الكويت خاصة (أو المرجعيات ...

  أقيمت الصالة حسب المذهب الشيعي عند المقام ، الصدع بالطقوس الشيعية :

ووضعت التربة الحسينية ، وظهر عبد الحميد المهاجر على التلفزيون السوري 

احتل مقام حجر بن عدي الكندي في عدرا ، وقاد مسيرة لطم الرسمي ، و

وتطبير ، ولم يجرؤ أحد على نقدهم ..وصارت المسيرة عادة موسمية ، وفي 

طلقت مسيرة كربالئية في شارع مدحت باشا ، جلد نا( 8/4/2005الجمعة )

شدوا يهجون األمويين ، وصوروا أهل أنيون ظهورهم بالجنازير ، ويراناإل

لة الحسين رضي هللا عنه ، ومع تزايد تدفق الشيعة العراقيين زادت دمشق قت

هذه الطقوس وشكلت هيئات للنشاط الشيعي دون تراخيص ...بينما أوقف ربيع 

 دمشق واعتبر تنظيماً يهدف إلى قلب نظام الحكم ...وسجن بعض رموزه ...

  دام مع أمريكا على إسقاط نظام ص إيران: مع تفاهم رسم الهالل الشيعي

حسين ، طرح مفهوم الهالل الشيعي ..وسحبت إسرائيل من الجنوب ، ورفض 

ي بدخول الجنوب ...وبعد اغتيال الحريري لبنانحزب هللا السماح للجيش ال
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كل ماتريده  يرانإلى مؤيد لسوريا ومعارض لها ..وفتح بشار  إل لبنانقسم نا

 لتنقذه من حبل المحكمة الدولية ...

  ( 1997يتجول في سوريا منذ ) أن: امتداد للخمينية ، وسمح له حزب الالت

( بقيادة نعيم قاسم في احتفال زواج جماعي للشيعة 30/5/2002وشارك في )

( 2006... ...وخالل حرب تموز ) إيران( عروساً شيعياً مموالً من 60)

تصاره نارفعت أعالم حزب الالت في البيوت السورية ...واستخدم الحزب 

وم لنشر التشيع وتحد  الماللي في السيدة عن استقبال عشرات السنة المزع

تباه السنة ناالسوريين يومياً يرغبون في التشيع ...حتى أعدم صدام حسين فشد 

، وتباطأت حركة التشيع خاصة في الرقة حي  لصدام حسين إلى الخطر 

 ...شعبية كبيرة بين القبائل البدوية 

  ( حوزة في السيدة ، 12( : أكثر من )2006 -2001: )معركة الحوزات

وثال  كليات ، حصلت على موافقة األمن السياسي فقط ، وتم استثناؤها 

ين التعليم العالي ، ودعت وزارة التعليم العالي الحوزات للتعرف أنشفوياً من قو

 على المناهج والمدرسين وأعداد الطالب وجنسياتهم فلم يستجب أحد ...

 وريين ، ـــير ســسي الحوزات غـــ: أغلب مؤس قانونال ماللي خارجــون عن

ين التعليم العالي نايون ( واليخضعون لقوإيران،  نايون ، أفغنتا) هنود ، باكس

أو األوقاف ...وال أحد يعرف مناهجهم وأسماء المدرسين وأعداد الطالب 

 .. وجنسياتهم ...) وبالتأكيد  ـ حسب رأيي ـ منهم كثير من شيعة الخليج ( 

 عندما منع وزير األوقاف المعاهد الشرعية من قبول علماء الشام  نابي :

صارت من التعليم األساسي ، وفي  هانألطالب جدد في المرحلة اإلعدادية 

( 35اً موجهاً للرئيس ...ألول مرة منذ )نا( أصدر علماء الشام بي6/7/2006)

المد الشيعي ، وترك عاماً . يطلبون إلغاء القرار ، ولم يخفوا حنقهم من 

الحوزات على غاربها ...التنصاع حتى للقيادة القطرية ، وربطوا بين 

 الحوزات والمدارس األجنبية التبشيرية ...

  صدر كتاب ) تحذير البرية من نشاط الشيعة في سوريا ( كسر جدار الصمت :

لصاحبه السلفي ، بدأت السلطة باعتقال السلفيين والتعاون مع المخابرات 
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( حذر الملك 2005هم خاليا نائمة للقاعدة ..وفي مستهل )أناألمريكية على 

تقد ناي من الهالل الشيعي وتبعه سمواألمير سعود الفيصل ، وناعبد هللا الث

المحامي هيثم المالح افتتاح العديد من الحوزات والنشاطات بدون مساءلة ، 

كر الهالل الشيعي على وكشف المالح عن االزدواجية في التعامل ...كما تكررذ

المسلمين..ونشرت الوطن العربي تقريراً عن نشر  ناألسنة قيادات اإلخو

 نامايجري في سوريا عدو أنالتشيع في سوريا ، وقال الدكتور وهبة الزحيلي 

المد الشيعي في سوريا خطر على  أنالعودة  ناالبد من إيقافه ، كما صرح سلم

لى صالح الدين كفتارو ليعلن عن تأسيس المنطقة ...وعندئذ سارع النظام إ

نائبه الشيعي عبد هللا نظام . وجنس  كانجمعية التآخي بين المذاهب ، و

يون ( لتغيير لبنانيون ، عراقيون ، إيران) 0عشرات األلوف من الشيعة 

ه ــأنالتركيبة الديموغرافية لسوريا ، ثم دفع المفتي حسون ليعلن أمام اإلعالم 

( اعتقل الشاعر محمد 1/2007/ 28اليوجد نشر للتشيع في سوريا ، وفي ) 

ياس الذي نظم قصيدة هاجم فيها جيش المهدي ناب( عاماً من 72علي درباك )

( 26/6/2007الذين قتلوا سوريين في العراق وتوفي في السجن ..وفي )

...وأجريت اعتقل الدكتور تيسير العمر من درعا ، ومنع تالمذته من الخطابة 

ما نإه اليوجد تشيع بين السنة وأندراسة نزار نيوف عن ظاهرة التشيع لتقول 

تقد البوطي من منبر الجمعة الفكر ناهو محصور بين العلويين فقط ...كما 

الشيعي ، واحتج على اختراع المقامات الشيعية ...وتقدم البوطي بطلب إليقاف 

كر وزير الخارجية أنع .. كما ( لكن الطلب ضا25/5/2007الناشط الشيعي )

 ( ...  24/2/2007ي ذلك خالل الحوار معه في )يراناإل

 

 الفصل الخامس :  تطورات مشروع التشييع في سوريا

  : اللواء هشام بختيار ، متشيع علني ، تبني المؤسسة األمنية لمشروع التشيع

على تشييع حاقد على الدعاة المسلمين ، وله تاريخ حافل في تعذيبهم ، حرص 

كبار الضباط العلويين ، وقمع بشدة كل من وقف في وجه التشيع ، عالقاته 

ية ، وزودها بالتقارير األمنية التي في حوزته كلها يرانمشبوهة بالسفارة اإل
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..ويأتي بعده اللواء آصف شوكت ، واللواء محمد منصورة ، الذين غطوا 

 نشاط الحوزات ودعموه ...

 يمثلهاعبد هللا نظام من حي األمين ،  ية في دمشق : يراندور السفارة اإل

المدعوم سياسياً من حسن نصر الالت ، ودينياً من حسين فضل هللا ...ويشرف 

 على الحوزات والجامعات ...

 : ي مرتضى رئيس ناعين الدكتور ه  تشييع الوزارات والهيئات الحكومية

زرع مساعدية في الجامعة  أنجامعة دمشق األسبق وزيراً للتعليم العالي ، بعد 

، 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 

ور النابلسي أنعلى حدة ... كما عين  بتأليف كتاب تربية إسالمية لكل طائفة

ية ، فأطلق يد الدعاة ومنهم يرانمديراً ألوقاف درعا ، مدعوماً من السفارة اإل

 الغزالي ... نازيد

 : بعد تعيين محمد السيد المتشيع بشكل علني  إضعاف المؤسسة الدينية السنية

شــرعية ) للسنة ( ويات ـان، والمدعوم من هشام بختيار فقـام بمنع إحـدا  ث

جديدة ...ومنع التمويل الخارجي ، ومنع قبول غير السوريين ..كما أمر 

ويات شرعية ) شيعية ( تعترف بشهادتها وزارة التربية نا( ث10بإحدا  )

 ...وأوكل إلى عبد هللا نظام تنقية المناهج من كل مايسيء للشيعة ...

 نتائج الدراســـة 

    : منهم 50( .15930( هو ) 2007 -1919)عدد المتشيعيين السنة %

( ...وهي أكثر بعشرة أضعاف من نتيبجة 2007-1999تشيعوا في الفترة ) 

 نزار نيوف .

 : ( واإلسماعيلية 21( السنة )75878) مجموع المتشيعين في سوريا%

 % ( .70%( والعلويين ) 9)
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   : شيع في الوسط ) الرقة والدير والحسكة ( فيها أكبر نسبة تالتوزع الجغرافي

 -1919%( من الفترة )38% ( في عهد بشار ، و )76) والسني ، وه

( .  وأكبر نسبة في دير الزور تليها إدلب ثم حلب ، ثم الحسكة فالرقة ، 2007

دمشق وضواحيها ، ثم درعا وريفها ، الالذقية وطرطوس ، حمص ، وأخيرا 

 .حماة

   : تفسير النتائج 

األقلية  نأل( . 1970 – 1919لف شخص )لم يتجاوز عدد المتشيعين أ

( تشكل تيار تشيع في الطائفة العلوية 1970طواء ، ثم بعد )نألالشيعية تميل ل

سد ، وفي عهد بشار تحول التشيع إلى تشييع ، فقد تضاعف بدفع من حافظ األ

متمركزاً في الساحل قفز إلى  كان أنبسبب التسهيالت التي قدمها بشار ، وبعد 

 لسورية ...الجزيرة ا

  : إذا بقي المعدل هذا فبعد عشرين سنة يصل عدد  نظرة لمستقبل التشيع

خطر  أنسوريا ثالثين مليوناً أي  كانالمتشيعين إلى نصف مليون ويصبح س

التغيير الديموغرافي غير وارد ...لكن المهم تركيز التشيع في الساحل السوري 

 األسدي ...صار النظام أنودير الزور حي  يأتي منهما 

وستخرج سوريا من فلك  ،تنجح الثورة السورية ؛ التي ستكنس آثار التشييع في سوريا أنونسأل هللا 

وسيكون نجاح الثورة السورية  ،وينهزم حزب هللا وجيش المهدي ،وتكسر طوق الهالل الشيعي ،إيران

 للصفوية في بالد الشام ... ىشاء هللا هزيمة كبر أن

 

 ي :بنا في الخليج العرناخوهمســة أخوية إل

 ،وثمة كلمة أهمسها في أذن أحبابنا في منطقة الخليج العربي عامة والمملكة العربية السعودية خاصة

نا معشر اإلسالميين السوريين المهاجرين من بطش حافظ األسد نعيش في دول الخليج عامة أنوليعلموا 

 ناالمراقب األسبق لإلخو ،الدين يرحمه هللاسعد  ناوقد سمعنا من األستاذ عدن ،م (1980منذ عام )

ونحن نعتبر  ،كل مسلم ( علىواجب مقدس الشريفين  حماية الحرمين ناالمسلمين السوريين يقول ) 

الحرمين  ىالمملكة العربية السعودية كلها ؛ التي ترع علىنسحب الشريفين يالحرمين مصطلح  أن
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غير المملكة العربية السعودية تستطيع   أنوال أعتقد  ،العالموتوفر فيهما أفضل الخدمات للمسلمين في 

التي عشناها وشهدناها، وشهدها جميع ة يلالخدمات الحا هج والمعتمرين مثل هذتوفر للحجا أن

 ...وشهد لها جميع المسلمين المنصفين الذين زاروا الحرمين الشريفين  ،المسلمين في العالم

أمريكا   أنبيجعلنا نقلق ونخاف من  ثقـة العرب في منطقة الخليج الحرمين وماحولهما  علىوخوفنا 

 ،يةإيرانالبحرين  أنبتلوح وتصرح  إيرانوهذه ،وتحميهم من خطرها ... إيرانستدافع عنهم ضد 

واستمر تأكيد  ،ية ...ناهيك عن الجزر الثال  التي احتلها الشاه محمد رضا بهلويإيرانوالكويت 

ل اسمها الذي حفظناه في صغرنا ـواز ( أو قــك عن ) األحــالخميني .... وناهي دــاللها خالل العهـاحت

أكرر ) سلمته ...  يرانإل بريطانياسلمته  أنم ( بعد 1925منذ )  إيران( الذي تحتله  نا) عربست

 ( ... يرانإل بريطانيا

ح خامئني علناً دون وصر ،يران( ثم سلمته إل2003أمريكا احتلت العراق عام ) أنوالعالم كله يعرف 

 أفغانستانما استطاعت أمريكا احتالل  إيرانن يقول ) لوال تعاون ــرب والمسلميــخوف من الع

 والعراق ( ...

جريمة  اهنإ... !!!! يرانأمريكا عن الدفاع عن منطقة الخليج العربي وتسلمه إل ىتتخل أنما الذي يمنع 

والتقل  ،ي هللا عنهضوالصفوية في اغتيال عمر بن الخطاب ربية يصلىالتاريخ التي التقل عن تعاون ال

وقلعوا الحجر األسود وأخذوه معهم  ،عن جرائم القرامطة الذين قتلوا الحجاج في صحن الكعبة المشرفة

ً 22عندهم )الحجر األسودوبقي  ،وتعطل الوقوف في عرفة ذلك العام ،منطقة القطيف إلى  حتى ،( عاما

 ... األيوبي نافباعوه للسلطالمال  إلىتاجوا واح ،ضاقت بهم األحوال

واهد من التاريخ ؟؟؟ أم  شوأمامنا عشرات ال ،بيةصلىلماذا نتغافل عن تعاون الصفوية المجوسية مع ال

 قرأ التاريخ ؟؟؟ أم نقرأ وال نعتبر ونتعظ ؟؟؟نالنا أن

فسهم  في الدفاع عن بالدهم ؟؟؟  أين الجيوش أن علىلماذا اليعتمد العرب في منطقة الخليج العربي 

 ،الطامعة في نفط الخليج كله  شرقه وغربه  إيرانوتردع ؟؟؟ العربية الخليجية التي تدافع عن الخليج 

أين وا بذلك ....وقد صرح ،نفط غرب الخليج إلىوتتطلع  ،النفط شرق الخليج علىوقد سيطرت 

الدفاع عن الحرمات  علىوتدربهم  ،العاطلين عن العملالجيوش الخليجية التي تمتص الشباب 

تتستعين باألطباء والمهندسين وعمال البناء وعمال  أنأي دولة تستطيع  أنومن البدهي  ،والمقدسات
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تستعين بالجنود ليدافعوا عن حرمات البلد  أنالنظافة وأمثال ذلك  ....لكن اليمكن بحال من األحوال 

ليكونوا والتنقصهم الشجاعة والشهامة والمروءة  ،شباب البلد حاضرين نكاومقدساته ... خاصة إذا 

      وينتظرون القرار السياسي فقط ... ،هم جاهزوننايدافعون عن بلدهم .... ناجنوداً شجع
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 ي ناالفصل الث

 ي اإلسرائيلييرانالتعاون اإل

 : تمهيـد 

ها تريد تحرير القدس ، أنوسائل اإلعالم المحلية والعربية والعالمية ضجيجاً تقول فيه  إيرانتمأل  

األكبر ) أمريكا ( وعميلتها إسرائيل ....حتى يصدق البسطاء من العرب  ناها ضد الشيطأنو

مهتمة بتحرير المسجد األقصى ، وتحمل هموم المسلمين ، ومهتمة بقضية  إيران أنوالمسلمين ، 

ن األولى وهي تحرير المسجد األقصى والقدس الشريف وفلسطين من الصهاينة ، وسنرى المسلمي

 تفعل عكس ذلك تماماً .... إيران أنفي هذا الفصل 

 التقيــة المطورة 

 أنت التقية كان أنفبعد  ،من أخطر ماجاء به الخميني وتالمذته ومنهم حافظ األسد التقية المطورة

صارت التقية مطورة عند  ،مقاصده ومخططاته علىكي يموه  ،عمرواً ريدييقول الصفوي زيداً و

 ،طوائف وعشائر إلىيمزق البلد وينفذ عكسها ،ف يقول األسد )وحدة(  أنب ،الخميني وحافظ األسد

ً أكثر من الجامعات ربع الشعب السوري ممن  إلىوقد تصل النسبة  ،و)حرية( ثم يبني سجونا

واله وثروته فيها . ويقول ــاربه وأمـوريا تاركاً أقـــهاجر من سر ــه اآلخــوربع ،جونـدخل الس

فاألطباء  ،واسعة جداً في سوريا ىت الطبقة الوسطكانو ،) اشتراكية ( ثم نهب البلد هو وأزالمه

وكثير من الحرفيين يشكلون الطبقة  ،والمهندسون والمدرسون الجامعيون وكبار الموظفين

ت تعيش في بحبوحة كان ىها ويفيض قليالً ....هذه الطبقة الوسطالتي يسد دخلها حاجات ىالوسط

ساتذتي ( في الخمسينات والستينات أ) منالمدرس  كانمن العيش الرغيد، ولو أسرد لكم كيف 

ً وتحولت الطبقة المتوسطة اختفت الفارق صار بعيداً جداً ،  نالتصدقون ؛ أل الطبقة  إلىتماما

سرق رفعت األسد الذهب من سوريا ....وقد  أنبعد  ،الفقيرة بسبب التضخم وهبوط قيمة الليرة

ورأيت العامل ) الحمال ( الذي يكسب  ،ألسدياينتشر الفساد  أنعاصرت أوائل الستينات قبل 

 ،يعمل األب فقط ،الظهر فقط حتىإذ يعمل  ،يعيش فيها حياة كريمة ،خمس ليرات فقط اليومفي 

الحمال أو ذلك )  ىوفي العصر كنت أر ،ألسرة إما طالب أو نساء في البيت التخرج منهاوبقية 
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 علىأبي الفداء  ىمقه إلىويذهب مع أصحابه  ،العتال ( يخرج من بيته بلباس نظيف ومرتب

 ... هذا قبل األسد كانيلعبون الورق والنرد ويتكلمون في السياسة ....  ،شاطئ العاصي

ً  ،حرية ،إذن طرح األسد ) وحدة وهذا الذي أقصدة بالتقية  ،اشتراكية ( ونفذ عكسها تماما

ة ويتهم خصومه يلامبريعقدين أوثالثة يشتم اإل ىمد علىوطرح آالف المرات  ،المطورة

جنب مع أمريكا ضد  إلى( أرسل جيشه يقاتل جنباً 1991وفي حرب الكويت ) ،بالعمالة لها

 العراق البعثي العربي ...

 

 :غمز يسار واذهب يمين 

ومعظم أفعال أو الفعل عكس القول ،  ،وهذه الطرفة الدمشقية تلخص لنا وتوضح التقية المطورة

 ونقولياعكس م يفعلوا أنوهي  ،تفسر بالتقية المطورة إيرانالنظام األسدي والصفويين في 

لينقله من  ،وتلقاه سائق سيارة قصر الضيافة ،نيكسون دمشق في السبعيناته لما زار أنقيل ...

قال له : سيدي هل تفضل  ،)دوار ( يصح فيه الذهاب من الطرفين علىمر  ،القصر إلىالمطار 

مين واذهب يلعلى اغمز اليسار،سار ؟ أجاب نيكسون : نحن يمين ضد يلامين أم يلاذهب من ن أن

 ،قال السائق حاضر وفعل ذلك . وبعد شهور جاء ) غورباتشوف ( واستقبله نفس السائق ،يمين

اب غورباتشوف : جسار ؟ أىيلامين أم يلاوعند الدوار ذاته سأله  سيدي هل تفضل الذهاب من 

ألسد احافظ  كانسار واذهب يسار .قال حاضر وفعل ..وبعد مدة ىيلاسار ضع غماز ىيلانحن 

وعند الدوار نفسه قال السائق : سيدي تفضل الذهاب  ،ونفس السائق ،لها ورجع ،خارج سوريا

ا ؟ ضع م علينتفه ىكم صار لك معنا ؟ وماتبق ىسار ؟ قال حافظ األسد : العمىيلامين أم يلامن 

 قال حاضر وفعل ... ،سار واذهب يمينىيلاغماز 

 علىولعل هذه الطرفة توضح التقية المطورة التي تعاون حافظ األسد مع شيخه ) الخميني ( 

وتنادي صباح  ،عندها جيش القدس إيرانف ،في العالم العربيوالعمل بمقتضاها  تأطيرها ....

ً كما يفعل حافظ  ولها عالقات متينة مع إسرائيل كما سنرى .... ،مساء بتحرير القدس تماما

ية أرسل جيشه ناوفي حرب الخليج الث ،هم عمالء أمريكاأنبيشتم أمريكا ويتهم خصومه  ،األسد

 يقاتل جنباً إلى جنب مع أمريكا ضد العراق البعثي العربي !!! 

.... سمع كل العالم  سار ويذهب يمينىالي علىأما الخميني فهذه أمثلة توضح كيف يغمز 

وطرد  ،من تل أبيب إيرانسحب سفارة  أنبعد  ،تصريحات الخميني التي يتوعد بها إسرائيل
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الشاه رضا بهلوي من أوائل من أقام عالقات دبلوماسية  كانو ،طهرانالسفارة اإلسرائيلية من 

 : كانمع إسرائيل ...أما في الخفاء فهذا الذي 

يران والكيان الصهيوني و العالقة المشبوهةإ
(1) 

إيران من طرف والكيان الصهيوني   التصريحات والحرب اإلعالمية بين ىتتعال

والواليات المتحدة من طرف آخر، والمتطلع لتلك التصريحات يعتقد أن هناك عداء 

غير محدود بين األطراف الثالثة، وأن كل طرف ينتظر الوقت المناسب لالنقضاض 

 ً إيرانية على غرار "ينبغي  لذلك فإننا نجد تصريحات على اآلخر لتدميره، وملخصا

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 

 ي إليران.البرنامج النوو

كل تلك التصريحات السابقة أثبتت مجريات األحداث أنها كلمات لالستهالك 

المحلي والعالمي ومحاولة اكتساب شعبية في أوساط العرب والمسلمين، خاصة من 

عن اعتزام الكيان  ناحية النظام اإليراني، حيث أظهرت وكاالت األنباء مؤخراً 

ان، فأين العداء .. وأين الحرص على الصهيوني شراء صفقات غاز طبيعي من إير

 تدمير "إسرائيل" وإزالتها من الوجود .؟؟

غير أن تلك األخبار الحالية ليست جديدة في حد ذاتها ، بل هي قديمة متجددة 

اإلسرائيلية –تطفو على السطح بين وقت وآخر، والمتابع لشأن العالقات اإليرانية 

نظام الشاه وحتى انقالب الخميني، ودالئل يجدها قديمة ومتجذرة بين الطرفين، منذ 

، وأن أمر كشف تلك العالقة ال يحتاج إال إلى بحث وحجج التاريخ ال تغفل ذلك أبداً 

بسيط في التاريخ حتى نسبر أغوار تلك العالقة الخفية الظاهرة، فالتاريخ القديم 

                                                           

 مفكرة اإلسالم: في  محمد أمينالكاتب ـــ  1
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 والحديث يزخر بدالئل تعمق تلك العالقة بين الفرس والصهاينة.

 .. وشواهددالئل .

مصداقا لما سبق، فهناك أدلة وبراهين كثيرة على عمق العالقات اإليرانية 

الصهيونية والتي ال يستطيع حتى من يمتلك منهم وجهة نظر حيادية تجاه عدوانية 

وأطماعهما في المنطقة العربية واإلسالمية أن ينكرها، ومنها ما  ،إيران وإسرائيل

إلسرائيلي الحثيث أثناء حرب الخليج األولى بين كشف عنه من التعاون اإليراني ا

من األسلحة كانت تأتي إلى  العراق وإيران، حيث أظهرت الوثائق التاريخية أن جسراً 

 ً بين األطراف الثالثة  إيران من أمريكا عبر الكيان الصهيوني، وأنه كان هناك تعاونا

يرانيين واسمه "صادق منذ بداية الحرب العراقية اإليرانية، حتى  تبين أن أحد اإل

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 

في مطار برلين  1983عد إلقاء القبض على طبطبائي في يناير حقيقة تلك العالقة ب

 وبحوزته كميات من الهيروين وعلى جواز سفره تأشيرات دخول وخروج صهيونية. 

، انكشف التعاون 1981يوليو عام  18وفي واقعة أخرى مماثلة، وبالتحديد في 

قوات الدفاع  تاإليراني اإلسرائيلي الحثيث في المجال العسكري، وذلك عندما أسقط

الجوي السوفيتية  طائرة أرجنتينية، تابعة لشركة "أروريو بلنتس"، ضلت طريقها 

الطائرة تنتقل بين طهران والكيان الصهيوني،   ودخلت األجواء السوفيتية، وكانت هذه

وقتها تفاصيل دقيقة عن هذا   محملة بالسالح، وكشفت صحيفة "التايمز" البريطانية

لصهيوني اإليراني، حيث أكدت أن إيران استلمت ثالث شحنات التعاون العسكري ا

 . 1981من يوليو عام  17و12و10أسلحة في أيام 

ً  وفيما يعد دليالً  على سعي النظام اإليراني على التعاون الكامل مع الكيان  دامغا

الصهيوني، فقد اعترف الرئيس اإليراني السابق "أبو الحسن بني صدر"، في مقابلة 

مع صحيفة )الهيرالد تريبيون( األمريكية نشرت في الرابع والعشرين من  صحفية له
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"أنه أحيط علماً بوجود هذه العالقة بين إيران و إسرائيل و أنه  1981أغسطس عام 

لم يكن يستطيع أن يواجه التيار الديني هناك والذي كان متورطاً في التنسيق و التعاون 

اعترف مناحيم بيجن بأن الكيان  1982يونيو  3اإليراني اإلسرائيلي"، وفي 

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 

 والليلة أشبه بالبارحة. –اإلسرائيلية التوسعية في المنطقة  –األطماع اإليرانية 

ً وفي   مجلة )ميدل إيست( البريطانية في عددها الصادر  هذا السياق أفادت أيضا

أن مباحثات كانت تجري بين إيران والكيان الصهيوني بشأن  1982في نوفمبر عام 

عقد صفقة يحصل الكيان بموجبها على النفط اإليراني في مقابل حصول إيران على 

قد صادره من رجال المقاومة  السالح اإلسرائيلي، الذي كان االحتالل الصهيوني

مليون  100الفلسطينية واللبنانية، وأكد البعض وقتها أن قيمة تلك الصفقة وصلت 

 دوالر.

وفي العام الماضي كشفت صحيفة )الحياة( اللندنية في عددها الصادر في الرابع 

عن صحيفة )يديعوت أحرونوت( العبرية أن  ، نقالً 2006والعشرين من أبريل عام 

مهندسين يهود عادوا من إلى الكيان الصهيوني قبل نحو أسبوع من نشر الخبر،  ثالثة

قادمين من طهران تلبية لدعوة رسمية، للمساهمة في إعادة تأهيل بنى تحتية دمرها 

  زلزال قبل سنوات، وذكرت الصحيفة أن المهندسين الثالثة أبدوا سعادتهم وارتياحهم

لمسئولين والشعب اإليراني، بل وأكدت الصحيفة لالستقبال الحميمي الذي القوه من ا

 منذ نحو عقد ونصف.  أن استعانة إيران بالخبراء الصهاينة ممتدة

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" 

في لبنان، ووقف دعمها لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في فلسطين،  الشيعي

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 

يان الصهيوني، وذلك بفضل نفوذها على حزب هللا حرب غير مستعد لها مع الك

عن  الشيعي، وذلك إللهاء المجتمع الدولي عن ملفها النووي وتوجيه األنظار بعيداً 

مخططاتها النووية، خاصة وأن مجلس األمن الدولي كان وقتها على وشك إصدار 

ورقة قرار إدانة للبرنامج النووي اإليراني، أي أن إيران استخدمت حزب هللا ك

يظهر أن إيران وإسرائيل والواليات المتحدة متساوون  مساومة، وهذا الموقف تحديداً 

 ً لديهم طموحاتهم اإلمبريالية  في مخاطرهم على العرب والمسلمين، فهم جميعا

 االستعمارية ضد دول المنطقة.

ً ثم أن هناك موقف ً تاريخي ا ً  ا  من أنه يجسد ال ينبغي أن نسقط الحديث عنه، انطالقا

حميمية العالقات اإليرانية الصهيونية، فينبغي أن نعرف أن إيران كانت من أوائل 

الدول التي اعترفت بالكيان الصهيوني كدولة، حيث سارعت إيران باالعتراف بذلك 

، وهو ما ترتب عليه تكون تحالف 1950الكيان بعد عامين من قيامه، وكان ذلك في 

مني، وتمكن الكيان الصهيوني من خالل ذلك استراتيجي بين الطرفين في المجال األ

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 

ق من الرئيس لنا تعمق تلك العالقات إبان حقبة الستينيات في ظل العداء المطل

 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 

لسافاك اإليراني. واقتصادياً، كانت إيران هي موسعة بين الموساد اإلسرائيلي وا

 .1973و 1967المصدر الرئيسي لواردات النفط اإلسرائيلية، وال سيما أثناء حربي 

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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لحدة المجاورة لها وعلى رأسها االتحاد نفسر حسن عالقتها بالدول الشيوعية الم

 ً ً السوفيتي )سابقا ، أليست تلك العالقة تثير القلق في نفوس المراقبين، (، روسيا حاليا

خاصة مع موقف االتحاد السوفيتي السابق تجاه غزو أفغانستان، ثم أين كان الموقف 

مراعاتها اإليراني من ذلك الغزو، أليست أفغانستان دولة مسلمة، وإيران تدعي 

 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 

، حتى أن بعض المحللين 2001الغازية التي تمكنت من إسقاط حكومة طالبان عام 

 أكدوا أن أمريكا ما كان لها أن تحتل أفغانستان لو ال مساعدة طهران.السياسيين 

 ً من التاريخ المخزي إليران في التعاطي والتعامل الحميمي مع أعداء  انطالقا

األمة العربية واإلسالمية، يتضح لنا أن إيران لديها مشروع توسعي استعماري في 

األمريكي في المنطقة، وهو ما  المنطقة، ال يقل في الخطورة عن المشروع الصهيوني

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 

في األطماع في المنطقة العربية، وليس أدل على ذلك من التقاء تلك األطماع مجتمعة 

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 

، وعلى الصعيد 2006من يناير لعام  20استضافته قطر يوم السبت الموافق الـ

في منطقة األكراد التي  في الشمال العراقي وتحديداً لة غاإلسرائيلي نجد مخابراتها متغل

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 

 من الفرات إلى النيل. ؛لتحقيق حلم الكيان الصهيوني الكبير 

ستراتيجيين يؤكدون أن التواجد ن الخبراء والمحللين السياسيين واإلكما أ

 ً لصراعات شرسة  الصهيوني في شمال العراق، يؤهل تلك المنطقة أن تصبح مرتعا
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في المستقبل القريب، خاصة مع غنى منطقة كردستان بالنفط وخاصة مدينة كركوك، 

نهاية العام الجاري، بشأن إضافة إلى اقتراب موعد االستفتاء على وضع المدينة في 

انضمامها إلقليم كردستان العراقي، الذي يتمتع بحكم ذاتي، وهو ما يؤهل تلك المدينة 

لصراعات إقليمية ودولية بين الكيان الصهيوني الرامي إلى إعادة  ألن تصبح مركزاً 

لضمان إيصال النفط إلى الكيان  1931حيفا، الذي أنشأ عام  –إحياء خط نفط كركوك 

لصهيوني، وبين إيران وتركيا المتخوفتين من نشأة دولة كردية في شمال العراق، ا

بشكل يهدد وحدة واستقالل أراضيهم، وهو ما قد يدفع تلك األطراف الثالثة اللتقاء 

على احتماالت التآمر  آخراً  لتعاون بينهم كل حسب هدفه، مما يقد يعطي دليالً ا

 ي، ضد العراق.اإليراني بين طهران والكيان الصهيون

وفي هذا اإلطار يذكر أن النظام العراقي السابق بقيادة الرئيس الراحل )صدام  

 ً ً  حسين( قد سجل موقفا ً  تاريخيا ً  إسالميا ضد األطماع الصهيونية في المنطقة،  شريفا

حيث رفض الرئيس الراحل تصدير نفط كركوك إلى الكيان الصهيوني، الذي تقدم 

مه في حربه ضد إيران، في الوقت الذي لم تتورع إيران عن بطلب استيراده مقابل دع

 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 

عين االستعماريين في المنطقة، وأن العرب والمسلمين لن تكون تجاه هذين المشرو

لهما القدرة على التصدي لهذين الخطرين إال باستحداث مشروع عربي إسالمي 

نهضوي يجمع شمل األمة العربية واإلسالمية، ويكون قادر على وقع األمور في 

لتي يتبناها النظام نصابها الحقيقي، ويحمي األمة من مخاطر االنخداع بلغة الشعارات ا

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 

زر اإلماراتية الثالث، وتثير بين فترة الصهيوني والواليات المتحدة، فإيران تحتل الج



78 
 

وأخرى قضية تبعية مملكة البحرين لها، وإسرائيل تحتل هضبة الجوالن وأجزاء من 

الجنوب اللبناني وفلسطين، والواليات المتحدة تحتل العراق وأفغانستان، أليست تلك 

  التي دالئل على المخاطر المحدقة بالعرب والمسلمين من جانب هذه الدول الثالث، 

 تعتبر "محور شر" حقيقي ضد دول المنطقة.

 وإسرائيل: دهن ودبس! إيران

الصهيوني في  ناية والكييرانباء التعاون بين نظام الجمهورية )اإلسالمية( اإلأن لىاتتو

الكثير من المجاالت االقتصادية والتجارية والصناعية، وما خفي أعظم. ولسوف 

هذه تقارير كاذبة وفي أحسن  أنالعرب للقول  يليتنطع بعض المنافقين من أتباع المال

هذه أعمال مسؤولين صغار وليست سياسة مركزية للدولة  أناألحوال سيقولون ربما 

ي منذ استيالء خميني يرانلشائعة في السياسة واإلعالم اإلوغير ذلك من الذرائع ا

هذه األقاويل ما  علىحكم الشاه. وخير رد  علىي يرانثورة الشعب اإل علىوجماعته 

أبو الحسن بني صدرورد في مقابلة السيد 
(1)

 اإلسالمية إيرانأول رئيس لجمهورية  

العسكري مع إسرائيل ضد خميني بنفسه هو الذي أمر بالتعاون  أن التي أعلن فيها

باء أنالسطح مؤخراً من  علىينيات. وفيما يأتي بضعة أخبار مما طفا نافي الثم العراق

وإسرائيل والتي شقت طريقها للنشر رغم ضباب الصياح  إيرانالتعاون بين الصديقين 

 والصراخ والعويل من الطرفين عن عداء كل منهما لآلخر :

إيرانشركة إسرائيلية تقيم عالقات تجارية مع  200أكثر من 
(2)

 

شركة إسرائيلية  200 أنب)يو بي اي(: أفادت تقارير إسرائيلية الخميس  -تل أبيب

ية يرانبينها استثمارات في مجال الطاقة اإل إيراناألقل تقيم عالقات تجارية مع  على

رغم دعوات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو المتكررة بتشديد العقوبات 

وقف تطوير برنامجها  علىومقاطعتها من أجل إرغامها  إيران علىاالقتصادية 

 .النووي

                                                           
1
 1981-8-24مريكية في مع جريدة ) الهيرلد تريديون( األ في مقابلة  - 
2
 ( 26/5/2011)القدس العربي صحيفة   - 
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 (2008في الكنيست في العام) قانونالرغم من سن  علىه أنوقالت صحيفة )هآرتس(

السلطات في  أنإال  إيرانلقيام بعالقات تجارية مع الشركات اإلسرائيلية ا علىيحظر 

 .إسرائيل لم تنفذ أية خطوة في هذا االتجاه

الرغم من تقلص حجم العالقات  علىه أن إلىوأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" 

ي يرانإثـر دعوات الرئيس اإل علىفي العقد األخير  إيرانالتجارية بين إسرائيل و

العالقات التجارية بين الدولتين ما  أنإسرائيل إال  علىمحمود أحمدي نجاد للقضاء 

 .زالت جارية بواسطة شركات تعمل في تركيا واألردن ودبي

 هاأنباء حول هذا النشاط التجاري بعدما أعلنت الواليات المتحدة عن نألوتأتي ا

األعمال األكثر ثراء في وضعت شركة المالحة البحرية اإلسرائيلية التابعة لرجل 

وهو ما اعتبرته  يرانالئحة سوداء بعد بيع ناقلة نفط إل على )سامي عوفـر (إسرائيل 

 ."اإلدارة األميركية بمثابة "طعنة سكين في الظهر

 "العربية –ونقلت الصحيفة عن) يهوشع مائيري (رئيس "جمعية الصداقة اإلسرائيلية 

 على"ه أنالتي تشجع تطوير عالقات اقتصادية لتشكل بديالً للعملية السياسية قوله 

 أن( إال إيران علىسطح األرض )أي الدعوات لفرض عقوبات  علىالرغم مما يظهر 

 ."مستمرة بحجم عشرات ماليين الدوالرات كل عام إيرانالعالقات السرية مع 

ريحات قاسية في الهواء من كال عندما يتم إطالق تص حتىه "أنوأضاف مائيري 

يين رائعة وفي يرانبين لكن األعمال التجارية تزدهر والعالقات مع النظراء اإلناالج

ه توجد أنالقول  كانه "باإلمأنوتابع ."المجال التجاري يتجاهلون التصريحات السياسية

تشمل تقديم ه في العام األخير تم إقامة عالقات أن حتى، أرضية خصبة لتعميق التجارة 

  ."ع أغذيةنااستشارات في مجال هندسة وبناء مص

باألساس وسائل  يراناإلسرائيليين يصدرون إل نإوقالت "يديعوت أحرونوت" 

ابيب ري وهرمونات لزيادة در الحليب وبذور، بينما أنتاج الزراعي مثل أسمدة ونإلل

 يت.نايون إلسرائيل الفستق والكاشيو والغريرانيصدر اإل

 نايت)عيرناال الترميم في إسرائيل مستورد الغرـاولي أعمـاد مقـئيس اتحوقال ر
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ي منتشر جداً ومفضل جداً في إسرائيل ويتم يرانيت اإلنا"الغر أنللصحيفة  سيف(

 ."ويصل إسرائيل عن طريق تركيا إيراناستخراجه من جبال 

ً بيع  يهعليين اقترحوا يران"اإل أنه يعارض هذه التجارة وأنوأضاف سيف  شخصيا

يتم نقلها عبر تركيا حيث يتم هناك صقلها بسعر  أنيت ونامن الغر نامئات األطن

 ."جح في هذانيلم  هلكن إيران علىرفض، وحاول تنظيم مقاطعة  هرخيص لكن

بالشركات الخاصة إذ كشفت  إيرانوال تنحصر العالقات التجارية بين إسرائيل و

شركة الكهرباء وسلطة المطارات في إسرائيل اشترت  أنهآرتس" في الماضي عن "

ية لديها عالقات تجارية نامركية وألمنامعدات بمئات ماليين الدوالرات من شركة د

 ... إيرانمع 

مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بهذا  إلىتوجهت  هاأن اليوموقالت "هآرتس" 

ما بمسؤولية نإهذا الموضوع ليس في مجال مسؤوليته و أنالرد  كانالخصوص و

 حتى إيرانة التي لم تتخذ أية خطوات لمنع التجارة بين إسرائيل ويلاوزارة الم

 .....اليوم

 ييراني بناء المفاعل النووي اإلتشارك ف شركة إسرائيلية 200 

شركة  200حكومة إسرائيل تتجاهل حقيقة وجود نحو  أن” هآرتس“كشفت صحيفة 

العالقات التجارية  أنب. وأضافت الصحيفة إيرانإسرائيلية تقيم عالقات تجارية مع 

ي الذي تستخدم إيراداته لتطوير المشروع يرانتشمل االستثمار في قطاع الطاقة اإل

 .إيرانالنووي في 

 قانونمشروع  على 2008ت قد صادقت عام كانالكنيست  أنوذكرت الصحيفة 

إال  إيرانالشركات اإلسرائيلية االستثمار في شركات عمالقة تتعاون مع  علىيحظر 

 موضع التنفيذ. قانونالحكومة لم تحرك ساكناً لوضع مشروع ال أن

هذا الموضوع ليس من صالحيته  أننتنياهو أوضح  ناديو أنوقالت صحيفة هآرتس 

 .نآلا حتىة التي لم تعمل أي شيء يلاارة المبل من صالحيات وز
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باء التي تحدثت عن بيع ناقلة نفط نألاً عن ائال تعلم شي هاأنهذا وأكدت وزارة الجيش 

. ونفت وزارة الدفاع جملة وتفصيالً ما يرانتابعة لشركة اإلخوة عوفر اإلسرائيلية إل

مضللة.  )أمد/ تل الباء بنألت ضالعة في الصفقة واصفة هذه اكان هاأنتردد من 

 26/5/2011)أبيب

 اإلسالمية إيرانبواخر إسرائيل تخدم جمهورية 

 :ناتقريراً بعنو 2011مايس  29اإلسرائيلية يوم  سنشرت جريدة هآرت

 في العقد الماضي" إيرانيء ناللمالحة رست في مو ناعوفر أخولباخرة 13" 

باخرة  13وكالة إكواسيس للمعلومات البحرية كشفت عن تعامل  أنقالت فيه 

 ىقد حملت كميات نفط وحموالت أخر هاأناإلسالمية و إيرانإسرائيلية مع جمهورية 

وزارة الخارجية  أنمن مينائي مدينة بندر عباس وجزيرة خرج. وقالت  إيرانلحساب 

للمالحة  ناخوإشركة عوفر  أناألمريكية قد أعلنت يوم الثالثاء من األسبوع الماضي 

ناقلة  إلى. أشارت إيران علىتهكت العقوبات االقتصادية المفروضة نااإلسرائيلية قد 

لية ثم باعتها لمؤسسة يسرائاإل ناخوإت تملكها شركة عوفر كانرافلز بارك  ينفط تدع

اإلسالمية. وفيما يأتي نص الخبر الذي نشره موقع أكلي  إيرانالمالحة لجمهورية 

 تروث )الحقيقة المرة(:
(1)

... 

                                                           
 2011آيار  30/  1432ي أنجماد الث 27االثنين شبكة البصرة  ( (1

http://theuglytruth.wordpress.com/Just another WordPress.com weblog  

13 ships owned by Israel’s Ofer Brothers have docked in Iran over past decade 

-past-over-iran-in-docked-have-brothers-ofer-israels-by-owned-ships-http://theuglytruth.wordpress.com/2011/05/29/13
14269-decade/#more 

Posted: May 29،2011 by crescentandcross 

Equasis،a major shipping information database،reveals the ships docked in the Iranian port city Bandar Abbas and Kharg 
Island; Iran and Ofer Brothers Group deny the allegations. 

Haaretz//At least 13 Tanker Pacific ships،owned by the Israeli Ofer Brothers Group،have docked in Iran over the past 
decade،according to information released by Equasis،a major shipping information database. 

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 

Park،which had been owned by the Ofer Brothers Group and eventually found its way into the hands of the Iranian national 
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. 

http://theuglytruth.wordpress.com/
http://theuglytruth.wordpress.com/
http://theuglytruth.wordpress.com/2011/05/29/13-ships-owned-by-israels-ofer-brothers-have-docked-in-iran-over-past-decade/#more-14269
http://theuglytruth.wordpress.com/2011/05/29/13-ships-owned-by-israels-ofer-brothers-have-docked-in-iran-over-past-decade/#more-14269
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 : 24/4/2006موقع إيالف كما نشره   قالت صحيفة يديعوت أحرونوت -

ة قريبة من المنشأة النووية في مدينة بوشهر يحتت ىثالثة مهندسين إسرائيليين في ترميم بن شارك 

 .يوًما 20هزات أرضية في السنوات األخيرة بعدما عملوا طوال ية تضررت من يراناإل

ونقلت الصحيفة عن أحد المهندسين قوله "لقد أدهشنا حجم الفجوة بين المواجهة العلنية اإلسرائيلية 

عشرات ماليين الدوالرات في كل  إلىية وعمق التعاون التجاري بين الدولتين الذي يصل حجمه يراناإل

 ."استقبالنا بدفء ولم نشعر بعدائية للحظة واحدة من قبل مرافقيناوقد تم "  .سنة

ية األعمال التي نفذها المهندسون يرانفقد استدعت الحكومة اإل (حرونوتأيديعوت )وبحسب ادعاء 

أحد أصحابها مواطن إسرائيلي عمل في  أناإلسرائيليون من شركة هولندية قالت الصحيفة اإلسرائيلية 

 .لمؤسسات الحكومية اإلسرائيليةا ىالماضي في إحد

ة قامت ببنائها يحتت ىوقامت الشركة الهولندية بتجنيد مهندسين من إسرائيل متخصصين في ترميم بن

 .شركات إسرائيلية بينها شركة سوليل بونيه في سنوات السبعين من القرن الماضي

ت بهدف منح االستشارة كان إيران إلىزيارة الخبراء اإلسرائيليين األخيرة  أنوأوضحت الصحيفة 

بواسطة  إيرانودخل المهندسون اإلسرائيليون  .ة مائيةيحتت ىلتقوية وتدعيم جسور وشوارع وبن

 .أودعوا جوازات سفرهم في هولندا أنتصاريح خاصة لم تذكر فيها هويتهم اإلسرائيلية بعد 

                                                                                                                                                                                                           
Iran،who refuses to recognize Israel’s right to exist as a Jewish state،has denied all ties to the Ofer family. “Any commercial 

connection to the Zionist regime and the companies that operate within it are against the law ،” an Iranian official said. 

The Ofer Brothers Group denies the allegations against them. 

A state department spokesman،Mark Toner،replied to the Ofers’ claims at a press conference on Wednesday. “We did 
considerable due diligence in checking out these claims. And what we found is that Ofer Holdings Group is the parent of a 

company called Tanker Pacific،and that’s the company that actually sold this tanker to the Iranians ،” Toner said. 

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.” 

alleged business with Iran was done by the Singapore-based Tanker Pacific،one of The the world’s largest shipping companies 
and an Ofer Brothers subsidiary. It operates a fleet of 45 huge tankers that transport crude oil worldwide،with branches in 

India،Britain and China. 



83 
 

ً يرانوقال رئيس الوفد: "قبل سنوات سلمنا اإل اء التي نفذتها إسرائيل بأمر من من مخططات البن يين قسما

 ."رييل شارونأة في حينه يحتالت ىوزيرالبن

-1996ة في حكومة بنيامين نتنياهو بين السنوات يحتالت ىشارون شغل منصب وزيرالبن أن إلىيشار 

ه أن، ومرات 5الماضية  15خالل السنوات الـ  إيرانه زار ــأنوقال رئيس الوفد اإلسرائيلي  .1999

ية وأدخلناعبر باب منفرد وتم إعطاؤنا تأشيرات يرانممثل للحكومة اإل طهران"استقبلنا في مطار 

 ."مغادرتنا ىوأعدناها لد إيرانمختومة لفترة مكوثنا في 

 2-  ً ية من منطقة بوشهر زار يراننائب مدير عام وزارة الزراعة اإل نإليديعوت أحرونوت ف ووفقا

ية تجديد مخزون العتاد الزراعي من كانقبل ثالث سنوات ونصف السنة لفحص إم إسرائيل سراً 

خالل  إيرانفي العالقات التجارية مع  "هناك ازدهاراً  نإ رئيس وفد المهندسين قائالً  ىومض .إسرائيل

 ً يون من إسرائيل بصورة يرانويشتري اإل" .في المجال الزراعي السنوات األخيرة وخصوصا

ً غيرمباشرة قطع  ، في مجال زراعة القطن والبذور لزراعة الخضار غيار للمعدات الزراعية خصوصا

 ."وأجهزة ري

ية وتناولوا معهم وجبات طعام إيرانه مع زمالئه التقوا مع عائالت يهودية أنالمهندس  ىورو -3 

  .ة التي تخللها شرب النبيذ بمناسبة عيد الفصح العبري الذي صادف األسبوع الماضييلااحتف

"يعيشون حياتهم ويمارسون  إيرانألف يهودي في ( 26)هناك  فإنهوبحسب المهندس اإلسرائيلي 

 ."ية تحرس الكنسيرانالسلطات اإل أن حتىعباداتهم دون عائق و

خالل األشهر القريبة  إيران إلى أسافر مجدداً  أنه "من المتوقع أنوأضاف المهندس رئيس الوفد 

   ."وتتعلق بتطهير المياه اآلسنة إيرانالقادمة لتنفيذ أعمال تم استدعاؤها أثناء تواجدنا في 

في حين وسائل إعالم البلدين تكثر  ،وإسرائيل إيرانالتعاون بين  ىتبين مد ،واألمثلة كثيرة جداً 

 العرب والمسلمين الغافلين .... علىللضحك  ،من التصريحات العدائية ضد البلد اآلخر

ومازلنا نبين التقية المطورة عند الخميني الذي يطرح ) الموت إلسرائيل ( ويتعاون معها في 

 الخفاء :
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 التعاون في مجال التسليح:

ك أنالتعاون في مجال التسليح ينفي أسطورة العداء الكلي فليس من المعقول  أنفي البداية يجب مالحظة 

 كالً  نبل يشير التعاون في التسليح إلى الهدف المشترك للمتعاونين ...وهذا هو الواقع ، أل !تسلح عدوك!

 وإسرائيل تريد دحـر العرب والقضاء عليهم ... إيرانمن 

1985-1980في الفترة من  يرانت إسرائيل المصدر األول للسالح إلكانلقد  -1
 (1.)

 . 

طبطائي خالل شركة الشيخ صادقبدأ هذا التعاون في مجال التسليح من  -2
(2)

[ 

ANTERNATIONA COMMERCE CENTER   إيرانت حلقة الوصل بين كان( التي 

ت له عالقة بأجهزة المخابرات اإلسرائيلية والجيش كانوإسرائيل بالتعاون مع يوسف عازر الذي 

إسرائيل  إلىكشف ختم دخوله ناو 1980ون األول كان 6اإلسرائيلي وقد زار طبطبائي إسرائيل في 

ية في المطار وفي حقيبته كيلو ونصف كيلو من المخدرات ناجوازه عندما ضبطته السلطات األلم على

ين يمال علىرائيل ـــإس إلىوله ــرض ختم دخــد عـوق 1983ي سنة أنون الثكانمادة الهيروين وذلك في 

كفورتنا.في فري ـانـــمون األلــزيـالناس في التلف
(3)

 . 

ثورة الخميني كما يرصدها ملف  علىوبعد هذه الزيارة بدأت شحنات السالح اإلسرائيلي تتدفق  -2 

توريد السالح  ولم يقتصر .ي( إصدار وزارة الخارجية العراقيةيران)التعاون التسليحي اإلسرائيلي اإل

منهم  إيران إلىالخط جملة الوسطاء في تصدير السالح اإلسرائيلي  علىشركة طبطبائي بل دخل  على

ا، من خالل يلابين لندن ومستعمرة هرت ناليتنق ناإسرائيلي نادريه فريدل وزوجته جامي وهما يهوديأن

 ENDALكشفت فأسسا شركة جديدة )نا( التي JSC INTERNATIONAشركتهما )

HOLDING LIMITED واستمر في األعوام  1980دريه فريدل عام أن( وقد بدأ نشاط

                                                           
 ، 35وإسرائيل ( حسين على هاشمي ص  إيران) الحرب المشتركة  - 1

 ي اإلسرائيلي.يرانففيه توثيق جيد لمجمل التعاون اإل 297ص  –رحمه هللا  –( محمد مال هللا  أن) أيلتقي النقيض -
 

2
 .زوجة أحمد الخميني صادق طبطبائي نائب رئيس مجلس الوزراء سابقاً وشقيق  -
بواسطة  التعاون التسليحي 4/12/1986. والقبس الكويتية 16وإسرائيل ( حسين على هاشمي ص  إيران) الحرب المشتركة: ــ   3-

 .55ي( إصدار وزارة الخارجية العراقية ص يراناإلسرائيلي اإل
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بالتعاون مع وزارة الدفاع اإلسرائيلية بإشراف زفي  يرانكميات ضخمة إل  صدرا، حيث 83،82،81

 روتير المدير المساعد في الوزارة لشئون تصدير المعدات العسكرية
(1)

 . 

زمن الشاه،  طهرانأيضاً قام العقيد يعقوب النمرودي، الملحق العسكري اإلسرائيلي األسبق ب  -4 

من إسرائيل، ويعتبر  يرانباستغالل شركته "شركة التجهيزات الدولية إلزالة الملح" لفتح خط تسليح إل

باألسلحة اإلسرائيلية، حيث وقع يعقوب صفقة أسلحة  إيراندريه فريدل في تزويد أندوره أكبر من دور 

 نإيراكبيرة مع العقيد كوشك نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي لصالح 
(2.)

 

علناً عندما أسقطت وسائل الدفاع  إيران إلىكشف التصدير اإلسرائيلي نا 1981تموز 18وفي  -5 

( اروريو TRANSPORTE AERO RIOPLTENSEالسوفيتية طائرة أرجنتينية تابعة لشركة )

واع السالح وقطع أنبوإسرائيل محملة  إيرانت تنتقل بين كانبلنتس وهي واحدة من سلسلة طائرات 

ً  360مليون دوالر تنقل خاللها  150الغيار، ضمن صفقة قيمتها  من األسلحة اإلسرائيلية يتطلب  طنا

صحيفة التايمز  أن علىت الطائرة قد ضلت طريقها ودخلت األجواء السوفيتية كانو رحلة. 12شحنها 

ي نااللندنية نشرت تفاصيل دقيقة عن هذا الجسر الجوي المتكتم وقد قتل في الطائرة الوسيط البريط

إستويب ألن ماك كفرتي
(3)

  . 

مليارات  4قيمتها بلغت  أنقيل  إيران إلىعقد صفقة أسلحه إسرائيلية  1984تم في سنة  -1

 دوالر
(4)

 

نشرت صحيفة "هاآرتس" - -2
(5)

"تقرير لوزارة الدفاع يؤكد عقود أسلحة مع  ناتحت عنو  

"إسرائيل" قد حافظت  أنتقريًرا داخليًا لوزارة الدفاع اإلسرائيلية ذكر  أن"، جاء فيه: إيران

 علىت كانهذه العالقات  أن. وقد ذكر ذلك التقرير إيرانعالقات صناعية عسكرية مع  على

 :ي لاالشكل الت

قناع مضاد للغازات السامة من قبل شركة "شالون للصناعات الكيماوية"  58.000بـ  إيرانتجهيز  -أ

 ية.يرانتهاء الحرب العراقية اإلنابعد 
                                                           

1
 19وإسرائيل ( حسين على هاشمي ص  إيران) الحرب المشتركة ــ   
 21وإسرائيل ( حسين على هاشمي ص  إيران) الحرب المشتركة ــ  2
  .23هاشمي ص  يوإسرائيل ( حسين عل إيران) الحرب المشتركة - 3

 

 1984-4-7يفر في عددها بتاريخ زومجلة األوب 1984آذار  18في  TTالمجلة السويدية  -- 4
 و"إسرائيل"( لمحمد العبيدي منشور بموقع مفكرة اإلسالم. إيران( من مقال )العالقة التسليحية بين 10-7النقاط ) - 5
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بكاشفات للغازات من قبل شركة "إيلبت" تستعمل لغرض الكشف عن عوامل األسلحة  إيرانتجهيز  -ب

 الكيماوية. 

 .إيران إلىالحرائق في دبابات شرقية بيعت  علىظمة السيطرة أننصب  -ج

"ماذا أوضحت محاكمة  ناونشرت صحيفة "هاآرتس" أيضاً مقاالً لكاتبها فيكتور أوستروفسكي بعنو -8

وإسرائيل" إيرانبار السرية من معلومات عن التعاون التسليحي بين ناد
(1) 

 تضمن ما يلي:

أيًضا  كان فإنه" مرتبط بشكل مباشر بالمخابرات اإلسرائيلية )الموساد(، مانبار"ناحوم  أنب"مع علمنا 

يين، كما شارك من خالل أعماله تلك يرانولعدة سنوات متورًطا بعقود أسلحة ومعدات عسكرية مع اإل

ه يحتفظ بعالقات تجارية جيدة مع مسئولين أن إلى. إضافة ىبالعديد من الشركات اإلسرائيلية األخر

طنًا من مادة كلوريد التايونيل، التي  150 يرانقد باع إل كان، 1994 إلى 1990يين. وفي األعوام إيران

يين لبناء يران" قد وقع عقدًا مع اإلمانبار" أنتدخل في صناعة غاز الخردل، أحد األسلحة الكيماوية. كما 

لفة القنابل التي تستعمل لتلك تاج العديد من األسلحة الكيماوية، إضافة لمصنع ينتج أغإن علىمصنع قادر 

" وبين مانبارضابط االرتباط بين " كانيين، يرانويضيف المقال: "أثناء عمله مع اإل .  األسلحة"

اتصال مستمر مع  على كانالمخابرات اإلسرائيلية هو العميد المتقاعد "آموس كوتسيف"، وكذلك 

" ووزارة الدفاع مانباربالتعاون بين "هذا الشخص مكلفًا  كان"، حيث ناشخص يحمل االسم السري "د

 يين. يراناإلسرائيلية كحلقة وصل مع اإل

 100وما يقارب من  إيرانأيًضا حلقة الوصل بين  كان" مانبار" أنوهنا يجب األخذ بنظر االعتبار 

، الذي يقطن في ضاحية خارج العاصمة مانبارالمدير التجاري ل إنشركة إسرائيلية. إضافة لذلك ف

ذلك بمباركة  كانجو، و –بثالثين صاروًخا من نوع أرض  إيرانقد زود  كانية لندن، ناالبريط

 المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية. 

مصدر  كانعربة مزودة بمعدات خاصة بالحرب الكيمياوية حيث  22يين يراناإل إلى" مانباركما باع "

دوالر. وبدعم من  200000 لىااك حوذأنت قيمتها كانتلك العربات هو القوات الجوية اإلسرائيلية، و

يين مع شركة إسرائيلية يران" اتفاقًا لحساب اإلمانبارالمؤسسة العسكرية اإلسرائيلية والموساد، عقد "

                                                           

 .  1998في شهر أيلول/سبتمبر  - -- 1



87 
 

. كما أعد إيرانتاج األقنعة الواقية من الغازات في نإل"شالون" من منطقة "بيرغات" لبناء مصنع  ىتدع

لبيت"، هما كل من غاي بريل وغاد بارسيلال، وبين ااإلسرائيلية "" لقاًء بين ممثلي الشركة مانبار"

في وزارة الدفاع  105ية هو الدكتور أبو سفير، مدير القسم يرانمسئول في برنامج الصواريخ اإل

ويل جيل وكذلك بموافقة رئيس قسم نالبيت" إيماهذا اللقاء بمعرفة مدير شركة " كانية. وقد يراناإل

 ديفيد إفري."الدفاع اإلسرائيلي 

شركة  إن، قال فيه نالستيف رود كذلك نشرت صحيفة "جيروسليم بوست" الصهيونية مقاالً  -9 

، وبموافقة وزارة الدفاع 1990و  1980بين األعوام  إيران إلىلبيت" اإلسرائيلية قد باعت ا"

اإلسرائيلية قد  شركة "رابين تيكس" أنمليون دوالر، و 50اإلسرائيلية، معدات بلغت قيمتها أكثر من 

 معدات للوقاية من الحرائق وبموافقة وزارة الدفاع اإلسرائيلية. يرانباعت كذلك إل

"إسرائيل تعترف ببيعها تكنولوجيا األسلحة  ناوعادت "هاآرتس" لتنشر أعاله مقاالً تحت عنو – 10 

"، تاجر األسلحة اإلسرائيلي، لم يكن اإلسرائيلي مانبار"ناحوم  إن "، قالت فيه: "يرانالكيماوية إل

" يبيع مواد مانبارفيه " كانلألسلحة الكيمياوية. ففي الوقت الذي  إيرانالوحيد المتورط ببرنامج 

هناك إسرائيلي آخر متورط بهذه القضية  كانلألسلحة الكيمياوية،  إيرانومعدات وتكنولوجيا لبرنامج 

، حين باعت الشركة العائدة 1994و  1992يين. حدث ذلك بين األعوام إيرانمن خالل اتصاله بعمالء 

معدات ومواد ومعلومات وتكنولوجيا صناعة الغازات السامة  يرانللصهيوني "موشي ريجيف" إل

سوية، ولكنهما  نال" و"ريجيف" لم يكونا يعممانبار" أنبوخصوًصا غاز السارين وغاز الخردل. علًما 

ت له عالقة وثيقة مع المخابرات والمؤسسة كانكالهما  أنيين، ويرانعمالء اإلمع نفس ال نالا يعمكان

ه أنالعسكرية اإلسرائيلية. وبعد افتضاح أمرهما، لم تقم المخابرات اإلسرائيلية، كعادتها، بأي عمل من ش

 ي.يرانجمع المعلومات عن عالقات هؤالء األشخاص ببرنامج التسليح الكيماوي اإل

إثر ذلك أمراً يقضي بمنع النشر عن أي تعاون عسكري أو تجاري أو  علىوقد أصدرت حكومة نتنياهو 

 ال يلحق خطر بإسرائيل وعالقاتها الخارجية. حتى إيرانزراعي بين إسرائيل و

جيت  يرانالقصة الكاملة إل
(1)

 

ويفسدون صفاء مكة  ،التظاهر في مكة ضد أمريكا و إسرائيل علىيون الشيعة يصرون يراناإل كان

 أنكشف للعالم أجمع تف ،بعد أيام من هذا اإلصرار ثم فضح هللا أمرهمالمكرمة أثناء تواجد الحجاج فيها، 

                                                           
1
   ترنتألنموقع المنتدي العربي للدفاع والتسليح على ا - 
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متقطعة  أخباراً  أنمع  ،طهران إلىتشحن من أمريكا عبر إسرائيل  تكانمن األسلحة و قطع الغيار  سيالً 

و إسرائيل منذ بداية الحرب العراقية  إيرانعن حقيقة هذا التعاون بين  ت تبرز من حيٍن آلخركان

 من خالل عالقته ،وإسرائيل إيرانحلقة الوسط بين  كانالشيخ صادق طبطبائي  أنتبين  ، كمايةيراناإل

و  ،اإلسرائيلي ت له عالقة بأجهزة المخابرات اإلسرائيلية و الجيشكانالمتميزة مع يوسف عازر الذي 

جوازه عندما  علىإسرائيل  إلىكشف ختم دخوله ناو 1980األول ون كان 6قد زار إسرائيل معه في 

كيلو من المخدرات مادة الهيروين وذلك  المطار و في حقيبته مئة و نصف علىي ناضبطه البوليس األلم

ن الناس في التلفزيون يمالي علىإسرائيل  إلىو قد عرض ختم دخوله  ،1983ي أنون الثكانفي 

دريه فريدل و زوجته أن إيران إلىالسالح اإلسرائيلي  وسطاء في تصديرمن جملة ال كانو  ،ينااأللم

لندن وقّع فيه خمس صفقات كبيرة مع أكبر شركات تصدير السالح في  في ناشييع ناإسرائيلي نايهودي

يعقوب 1983 -1-6ية بتاريخ ناوالصفقة الث TAT 1981-3-28بتاريخ  سمها شركةاإسرائيل 

 ةي أسلحاليهودصفقة و توجد صورة لكل وثيقة من هذه الصفقات و كذلك العقيد  النمرودي الذي وقع

 . العقيد كوشك نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي كبيرة مع

عندما أسقطت وسائل الدفاع السوفيتية  إيران إلىاإلسرائيلي  كشف التصديرنا 1981تموز18و في 

و  إيرانت تنتقل بين كانلشركة اروريو بلنتس و هي واحدة من سلسلة طائرات  طائرة أرجنتينية تابعة

 ت الطائرة قد ضلت طريقها و دخلت األجواءكانو ،واع السالح و قطع الغيارأنبمحملة  إسرائيل

 كانالمتكتم و  صحيفة التايمز اللندنية نشرت تفاصيل دقيقة عن هذا الجسر الجوي أن على ،السوفيتية

ستلمتها ا ىثالث شحنات األول إيرانستلمت اي إستويب ألن حيث ناذاك التاجر البريطأنسمسار العملية 

وفي طريق العودة ضلت طريقها  1981-7-17 والثالثة في 1981-7-12ية في أنوالث1981-7-10في 

ئرة الطا أنالقبرصية في نقوسيا  ةسم الحكوماب أعلن ناطق رسمي 1981آب  28و في  ،ثم أسقطت

 1981تموز  11آر ( قد هبطت في  يآ 224رقم رحلتها )  (44األرجنتينية من طراز )كنادير سي إل 

ً صندوق 50حاملة  ،طهران إلىذاته  اليومو غادرته في  بيبأفي مطار الرنكا قادمة من تل  وزنها  ا

و غادرته في  طهرانمن  ةحطت الطائرة نفسها في مطار الرنكا قادم تموز 12كيلوغرام و في  6750

من نفس الشهر حطت الطائرة نفسها قادمة  13إسرائيل يقودها الكابتن )كرديرو( و في  إلىنفسه  اليوم

 .الكابتن نفسه انفسه يقوده اليومفي  طهران إلىبيب وغادر ته أ تل من

 السابقي يرانعترف الرئيس اإلا 1981-8-24مريكية في مع جريدة ) الهيرلد تريديون( األ و في مقابلة

 أنيكن يستطيع  ه لمأنو إسرائيل و  إيرانه أحيط علماً بوجود هذه العالقة بين أنأبو الحسن بني صدر 
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ً في التنسيق و التعاون كانيواجه التيار الديني هناك و الذي   3ي اإلسرائيلي و في يراناإل متورطا

بالسالح وعلل شارون وزير الدفاع  إيران ت تمدكانإسرائيل  أنبعترف مناحيم بيجن ا 1982 أنحزير

ذلك إضعاف العراق وقد  أنمن ش أنب إيران إلىاإلسرائيلي  اإلسرائيلي أسباب ذلك المد العسكري

 إيرانمباحثات تجري بين  أن 1982ي أنية في عددها تشرين الثأنالبريط أفادت مجلة ميدل إيست

 إيران إلىائيل في مقابل إعطاء إسرائيل أسلحة إسر إلىالنفط  إيرانعقد صفقة تبيع فيها  أنوإسرائيل بش

مجلة أكتوبر  وذكرت ،لبنانت قد صادرتها من الفلسطينيين بجنوب كانمليون دوالر  100بمبلغ 

صفقه مع إسرائيل  قد عقدت إيران أنبالمعلومات المتوفرة تفيد  أن 1982المصرية في عددها آب

مليون دوالر و  100العقد  وتبلغ قيمة لبناناشترت بموجبها جميع السالح الذي صادرته من جنوب 

 1984-4-7في عددها بتاريخ  فررومجلة األوبزي 1984آذار  18في  TT ذكرت المجلة السويدية

مليارات دوالر فهل  4بلغت  هاأناألخيرة  قالت المجلة إيران إلىذكرت عقد صفقة أسلحة إسرائيلية 

 ناالوجود والكي علىخطر  ىتشكل أدن إيرانت كانلو  إيران إلىبشحن السالح  ىت إسرائيل لترضكان

تشكل الخطر اإلسالمي الحقيقي  إيرانت كانلو  إيران إلىالسالح  ت أمريكا لتعطيكاني؟! وهل اليهود

 !و روسيا و غيرهما؟ الذي تهابه أمريكا

 

 : ئــــقــاالــــوثـ

 .العام تثبت حقيقة الفضيحة نذكر بعض هاته الوثائق يالرأ ىوثائق لد توجد

ية للقيام برحلة ناد(( البريطنال ذنا بالسماح لطائرة من شركة ))ميدإهي تلكس يطلب  : ىالوثيقة األول

م . و من هذة الوثيقة 1981)يونيو( نافي الرابع من حزير طهرانبيب و أمريكية بين تل أسلحة أنقل 

 .العراقية-يةيرانمنذ بداية الحرب اإل طهران إلىبدأت بالوصول  سرائيليةسلحة اإلاأل أنيثبت 

سرائيلي يعقوب نمرودي و الكولونيل اإل صفحات وهي عبارة عن عقد بين ناتقع في ثم : يةناالوثيقة الث

 135,848,000سرائيلية بقيمة إسلحة أيتضمن بيع  وم. 1981ك.دنغام و قد وقع هذا العقد في يوليو 

بيب و أاي.دي.اي(( التي تقع في شارع كفرول في تل ((  دوالر. و يحمل العقد توقيع كل من شركة

 .ييرانيمثلها نائب وزير الدفاع اإل سالميوزارة الدفاع الوطني اإل

 ي . وفييرانب وزير الدفاع اإلنائ إلىمن يعقوب نمرودي  هي رسالة سرية جداً  : الوثيقة الثالثة

جاهزة عند  تكون أنسلحة من امستردام يجب ألاالسفن التي تحمل صناديق  أنالرسالة يشرح نمرودي 

 .مستردامأميناء  إلىسرائيلية وصول السفن اإل
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ي من مجلس الدفاع نايمإي العقيد يراناإل في هذة الوثيقة  يطلب نائب وزير الدفاع : الوثيقة الرابعة

 . سرائيليةاإل حين وصول األسلحة إلىتأجيل الهجوم 

ية لوقف النار مع يراني حول الشروط اإليرانمن مجلس الدفاع اإل رسالة جوابية : الوثيقية الخامسة

ي ضد إيراني هجوم أ أني . وفي هذا يتضح نايمإكل من العقيد دنغام والعقيد  العراق وضرورة اجتماع

 . إيران إلىسرائيلية ال بعد وصول شحنة من األسلحة اإلإيتحقق  العراق لم

طالق النار خالل شهر محرم ، إ العراق سيقترح وقف أنبرسالة سرية عاجلة تفيد  : الوثيقية السادسة

وصول  حتىقتراح الستغالل الوقت اال هذا يون فوراً يراني يوصي بأال يرفض اإلنايمإالعقيد  أنو

 . سرائيليةسلحة اإلاأل

سلحة أضع تقرير حول شراء  ي من وزارة الدفاع ويرانطلب رئيس الوزراء اإل : الوثيقة السابعة

 .اسرائيلية

حلها ، ثم  قتصادية والسياسية وطرقي في البداية المشاكل االنايمإوفيها يشرح العقيد  : الوثيقية الثامنة

سيصل في بداية  بندر عباس حيث إلىنوتردام ثم  إلىسرائيل إالسالح سيجري نقلة من  أنبيشرح 

 . م1982ابريل 

جواز سفر صادق طبطبائي  علىسرائيلية التي دمغت هي صورة لتأشيرة الدخول اإل : الوثيقة التاسعة

ونقل  سرائيلينلين اإلوجتماع مع كبار المسؤسرائيل لالهللا الخميني ، الذي قام بزيارة إل يةآقريب 

 . ينيرانادة اإلرسائل لهم من الق

 ي في ذلك الوقت حسين موسوي في يوليويرانرسالة وجهها رئيس الوزراء اإل : الوثيقة العاشرة

مريكية أ سلحةأ علىجهودها للحصول  ىقصأية لبذل يرانم يحث فيها جميع الدوائر الحكومية اإل1983

ً  يضعوا أنجميع الوزارت والمسؤولين  علىه أنفي العالم ، ويضيف  كاني مأمن  ً  شهريا بهذه  كشفا

 .المحاوالت

 سرائيليةإربعاء التي تقوم بها طائرات كفورت هو رحلة األنامطار فر إلىتلكس  : عشرة ةالوثيقة الحادي

البوابة  وقرب 5فورت في الجزء بكناوفي الوثيقة تفصيل ألرقام الطائرات التي تهبط في مطار فر .

 . كانفي نفس الم ية تنتظرإيرانطائرة  إلىوهنا تبدأ عمليات نقل صناديق األسلحة مباشرة  20و42

زالة إية يطلب يرانري من نائب القيادة اللوجستية في الجمهورية اإلـــس مرأ : ية عشرةناالوثيقة الث

 . سلحة الواردةسرائيلية عن كل األاإل شاراتاإل
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 سرائيليةإي لشراء معدات عسكرية إيرانمليون لاير  781طلب صرف مليار و  : عشرة الوثيقة الثالثة

    .بريطانياعبر 

 

 اليهود في إيران اليوم أفضل بمئات المرات من السنة

قال الكاتب اإلسرائيلي "عاموس عوز "
(1)

زيارة قام بها مع وفد من منظمات يهودية عالمية بعد ، 

نون بسبب السياسة الحالية في االيهودية في إيران بأن اليهود في إيران يعلالطالع على أحوال األقلية 

إيران ومنعهم من السفر إلسرائيل والتواصل مع أقاربهم داخل إسرائيل بشكل مباشر، إال أن اليهودي 

 .) بمئات المرات (الفارسي يعتبر أحسن حاالً من وضع المسلم السني في إيران 

طهران تخوفت كثيراً مما سمعته من قبل عن النظام اإليراني المتشدد يضيف عاموس " في زيارتي ل

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 

(ألف يهودي، يعيشون في مختلف المدن  30األقلية اليهودية في إيران والتي تقارب )لتوثيق حال 

نضم لهذا الوفد وكي أتخلص من أن اإليرانية، فقررت قبل أن ااإليرانية ويتمركز جلهم في مدينة أصفه

أي دالئل تفيد بأني إسرائيلي حتى مالبسي وأدواتي التي كتب عليها عبارة "صنع في إسرائيل "، 

تورنتو إلى مطار طهران، كانت  -أخذت جواز السفر الكندي الخاص بي وأنطلقنا من مطار مونتريالو

ني وصلت ألحظات رهيبة عندما حطت الطائرة في مطار طهران وشاهدت رجال األمن اإليرانيين وك

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 وفداً من 

نتظارنا، رحبوا بنا واستقلينا السيارة إلى أحد الفنادق، وفي اليوم التالي من رحلتنا بدأنا ايهود طهران ب

هدته في هذه المعابد من فخامة في بجولة تفقدية للمعابد اليهودية في طهران واستغربت كثيراً مما شا

البناء والزخارف المعمارية والتي طعمت بلون الفن المعماري الفارسي، واستغربت أكثر عندما سمعت 

مراكز لبيع لحم الكاشر  10معبداً " كنس " لليهود، كما توجد  12بأن في طهران وحدها أكثر من 

معبداً " كنس " لليهود في مختلف  85أكثر من  المذبوح على الطريقة اليهودية في طهران، كما يوجد

المدن اإليرانية، فوجدت أن اليهود في إيران يعيشون حياة شبه عادية برغم وجود بعض المضايقات من 

                                                           
1
 -w.w.w.arabsnews.net/pages/articledetails.aspx?id=1894 
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نتباهي اكانت في مخيلتي قبل وصولي إلى أرض إيران، ولفت  قبل الحكومة إال أنها ال تذكر وليست كما

مجموعه من الصبية يلعبون كرة القدم في مسجد شبه مهجور، ولم  خالل جولتي في أحد أحياء طهران،

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 

سة لدى المسلمين؟؟ فلماذا نشاهد الصبية يلعبون الكره فيها وهي مهجورة بهذا الشكل تعتبر أماكن مقد

ن اندهاشي هذا بقوله هذا مسجد سلماونحن موجودن في أكبر دولة إسالمية؟؟، فأجابني يعقوب على 

علني، عبدالقادر وهو أحد مساجد السنة في طهران، ويمنع عليهم ترميمه أو حتى أداء الصالة فيه بشكل 

ن بشكل غير منتظم، فزاد فضولي لمعرفة اوأن من يقوم بالصالة فيه هم بعض العمال الهنود واألفغ

، وبدأت أسأل عن أحوال األقلية السنية فتوصلت إلى نتائج مذهلة تفيد المزيد عن أهل السنة في إيران

سنياً واحداً لهم في  إلى أن عدد السنة في طهران وحدها مليون ونصف مسلم سني وال يمتلكون مسجداً 

طهران كلها، كما أن عدد السنة الذين تم تنفيذ حكم اإلعدام بحقهم خالل الخمس سنوات الماضية يزيد 

كما أن شخص،  4000( شخص وأن عدد المعتقلين السنة في السجون اإليرانية يزيد عن  1500عن )

ن، وبمقارنتي مع النتائج التي جمعناها النظام اإليراني يجرم أي سني يحاول نشر المذهب السني في إيرا

من األقلية اليهودية في إيران والتي تفيد أنه ال توجد حالة إعدام واحده بحق أي يهودي حدثت منذ 

نشاء إسنوات عديده باإلضافة إلى عدم وجود أي معتقلين سياسيين يهود في السجون اإليرانية، وحرية 

اليهودي  إن قريري الذي توصلت إليه نهاية زيارتي هذه، أالالمدارس والمعابد اليهودية، فكتبت في ت

  الفارسي يعتبر أحسن حاالً من وضع المسلم السني في إيران .

 

كان مسجد ألهل السنة في عاصمة اإلقليم ) األحواز ( فأغلقته الحكومة اإليرانية، ومنعت 

 -ن اأكبر مدينة في عربستني اث - عبادانوكان في  المسلمين السنة من بناء مساجد جديدة .

 ن للسنة، أغلق أحدهما، ودمر اآلخر خالل الحرب اإليرانية العراقية .اكان فيها مسجد

وصار المسلمون السنة، يفرغون منازل متجاورة ويحولونها إلى مساجد لهم، ألن الحكومة 

ن، ومنها ااألدي( معبداً لسائر 151ه في إيران ) أناإليرانية تمنعهم من بناء المساجد، مع 

 نة الزرادشتية .امعبد للدي

 .األحواز خاصة وفي عهد الخميني، زاد التشدد على أهل السنّة في إيران عامة وفي
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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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 لفصل الثالث ا

 ديــــم األسـاالنظالصفوية و

 : تمهيد

( ومازال 8/3/1963النظام األسدي هو الحكم العسكري الذي احتل سوريا منذ )

مجلس الشعب  مايسمى حيث تسلم بشار األسد الحكم بعد والده في مسرحية قام بها ،(2012) اليوم حتى

الثين بدالً من ثأربعاً ون رئيس الجمهورية ــوجعل س ،خالل عشر دقائقالسوري، الذي غير الدستور 

 حتىحافظ األسد هو الدينامو المحرك لهذا الحكم في الخفاء ومن وراء ستار  كانو  أربعين ...

ً  ،ن السنة من الحكموعندما أخرج البعثي ،(23/2/1966) حافظ ثم صار  ،للعلويين وصار الحكم خالصا

بقية البعثيين من العلويين ) صالح جديد  على ى( قض16/11/1970) وفي ،المحرك األساسي لهاألسد 

، واتضح أنهم يحتلون سوريا ، واليحكمونها ، مثل فردت أسرة حافظ األسد بحكم سوريا ناوأزالمه ( و

إيران واألحواز ) عربستان (، كيف تعامل إيران الشعب األحوازي ، مع أنه شيعي ، لكنه عربي ، 

األسدي يكره الشعب العربي السوري المسلم ، ألنهم عرب  لذلك تعامله بحقد وكراهية ، وكذلك النظام

فشلوا  وحاولوا بأساليب سياسية وثقافية القضاء على إسالمه وعروبته ، ولماوألنهم مسلمون ، 

استخدموا الطائرات والدبابات للقضاء عليه ، إنهم صفويون حقاً ، بل هم قرامطة ، هم القرامطة الجدد 

والنظام األسدي صفوي ...المسلمين في صحن الكعبة كما فعل أجدادهم ...الذين لن يتورعوا عن ذبح 

أيضاً 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 

 السورية ....  خالل الثورة

 بعدة ميزات أهمها : األسدي وتميز الحكم

اسة المراحل ، فقد زار لندن ــيرب حافظ األسد على سدُ  سياسة المراحل :  -1

وهو مالزم طيار، واستقبله وزير الدفاع البريطاني
(1)

ان على صلة بالصليبيين ك، أي 

فقد اعتمد حافظ األسد وهو والصهيونيين الذين حضروه ليملك سوريا وينفذ لهم مايريدون ...  

                                                           
1
 (...  1/382انظر منير محمد الغضبان ، سوريا في قرن )  - 
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جل الوحدة مع أالعنصر الفعال في اللجنة العسكرية التي أعادت تشكيل حزب البعث بعد حله من 

قالب نالقاموا بتنفيذ اولؤي األتاسي ( ف ،مستقلين وناصريين ) زياد الحريري علىاعتمد  ،مصر

في تموز  ناومن الناصريين بعد مذبحة جاسم علو ،ثم تخلص منهم في العام األول ،العسكري

(1963. ) 

من ) محمد أمين الحافظ ( البعثيين عامة والبعثيين السنة خاصة  علىواعتمد 

العلويين وغيرهم من األقليات للتخلص من  علىثم اعتمد  ،المستقلين أجل التخلص من هؤالء

كل ذلك  ،يينسماعيلثم تخلص من الدروز واإل ،(23/2/1966ذلك يوم ) كانالبعثيين السنة و

 بمساعدة العلويين بقيادة صالح جديد ...

ثم تخلص من العلويين ومعهم صالح جديد وبقية قيادة حزب البعث في 

 وآل الحكم ألسرة األسد فقط ...،وجميل وغيرهم (بمساعدة أسرته ) رفعت ( 16/11/1970)

( وهيأ سوريا ليملكها ولده باسل الذي 1984ثم تخلص من أخيه السفاح المجرم رفعت عام )

كما حرق قلوب آالف السوريين الذين قتل أوالدهم .وعندئذ  ،وحرق قلب والده ،خطفه الموت

وفاة والده سنة  الذي استلم الحكم بعدرية الوراثية لولده بشار الطبيب ورث سوريا الجمهو

  الشعب الدستور خالل دقائق قليلة .... عدل مجلس أنبعد  ،( م2000)

الصهيونية عندما سلمهم حافظ األسد  إلىألسدي اوقد استند هذا النظام 

( مما جعل 2012) نآلا حتى( 1974وجعل الجبهة بينهم وبين سوريا آمنة هادئة منذ ) ،الجوالن

 ىألخراه منطقة آمنة قياساً مع األرض المحتلة نألالصهاينة  ىمفضالً لد الجوالنالسكن في 

وتباكيه عند  ،...وفي كتابي ) النظام األسدي ضد العرب ( فصل كامل عن تذلل األسد للصهاينة

رب المغفلين ــالع علىذب ــبينما يك ،وارــن جــات حســابهم ليتفاوضوا معه ويقيم معهم عالقوبأ

 عة ....ناه بطل المقاومة والصمود والممأن) ومنهم بعض اإلسالميين ( 

الصهيونية والصفوية معاً وحافظ األسد من  إلىالنظام األسدي استند  أن اليوموقد تبين 

في البطش والتنكيل بخصومه ) شقيقه  ىمناليذراعه  أن حتىأكبر السياسيين الذين كتموا أهدافهم 

 ،وقد طرده ليجعل سوريا وراثة ألوالده من بعده ؛ اليعرف مخططه وعمالته للصفوية،رفعت ( 

 يتابعون ماتعهد به األب لدوائر الصهيونية والصفوية ...

أحد ميادين تعاون الصهيونية مع الصفوية هو النظام األسدي الذي  أنونستطيع القول 

 من الصهيونية وعلناً من الصفوية .،..دعم سراً 
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 الرجعيـة أخطر من إسرائيل 

اإلسالم،  إلى(، الرجعية هم العلماء والدعاة 8/3/1963هذه أول مقولة يطرحها النظام األسدي منذ )

سلفيين  إلىمسلمون  نامن إخو اإلسالميةأصناف الحركة  ىوطالب العلم والشباب المسلم، وشت

ها قبل يعل... يجب القضاء  اإلسالميةوسائر الحركات  ،وعلماء وطالب علم وصوفيين ودعوة وتبليغ 

شعار يطرح  هاأننا ناأذه إلىيتبادر  كانوت تطرح من وسائل اإلعالم يومياً، كانإسرائيل، هذه المقولة 

التي يرددها النظام األسدي، لالستهالك اإلعالمي وتضليل  ،لالستهالك المحلي كسائر الشعارات

 أنه هدف حقيقي للنظام األسدي، بل عرفنا أنالبعيد تبين  ىالمد علىلكن  ،الجماهير العربية الغافلة

 ً الحركة  علىويقضي  ،ططريا لينفذ هذا المخـوس علىالصهيونية العالمية نصبت حافظ األسد ملكا

( توسع مفهوم الرجعية 2012-2011وخالل الثورة السورية ) ميها ) الرجعية (.ـــالتي يس الميةــاإلس

 ،ودمشق وريفها ،وإدلب وريفها ،ودرعا وريفها ،فدمر بشار األسد حمص وريفها ،ليشمل الشعب كله

....واستخدم جيش األسد كافة صنوف األسلحة منذ ودير الزور وريفها  ،وحلب وريفها ،وحماة وريفها

ولم يستخدم الهراوات والغازات المسيلة  ،واجه المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي ،األول اليوم

وشكلوا الجيش  ،شق الجنود والضباط عن كتائب األسدناولما  ،بل استفتح بالرصاص الحي ،للدموع أبداً 

 ،والهاون ،يلةوالمدفعية الثق ،الدبابات إلىطور بشار األسد أسلحته  ،للدفاع عن الشعب ،السوري الحر

، 21،23،25والطائرات الحربية الميج ) ،وأخيراً الطائرات المروحية ،والصواريخ ،والمروحيات

 طائرات التدريب استخدمها ضد الشعب األعزل ( ... حتىو ،والسوخوي

والتي وفرها طوال أربعين سنة ليقتل بها الشعب السوري  ،ته العسكريةناوكشف النظام األسدي ترس

صاروا من الرجعية التي سلط بشار  والعمال والفالحين  البعثيين حتىو ،أوكما يقول الرجعية ،األعزل

  ....ته العسكرية .ناهم ترسيعلاألسد 

(، وهذه طروحاته التي أعلنها في مؤتمر 8/3/1963قالب )نالوحافظ األسد هو المحرك الخفي    

ر ـاالمسلمون فالينفع معهم إال االستئصال، ومازال بش نا( عندما قال : أما اإلخو1965الحزب عام )

 ً أخطر من إسرائيل ويجب القضاء  هانأل، اإلسالميةوصية والده، وهو استئصال الحركة  علىحريصا

وهاهو يقتل يومياً  ،الثورة السورية علىبل هاهو يستأصل الشعب كله خالل رده  ،ها قبل إسرائيلعلى

أو ...يموتون تحت ركام العمارات التي تقصفها طائراته الحربية وصواريخه  ،( مواطن100-200)
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 ىكما سنر ناسالم الشجع إلىأما إسرائيل فينفع معها المفاوضات الموصلة  ،ذبحاً بالسكاكين بيد شبيحته

.... 

كنا نظنه مجرد شعار يرفع، كما رفع شعار الوحدة والحرية واالشتراكية، ومع مرور بضعة عقود 

تلك الشعارات ) الوحدة والحرية واالشتراكية، واألمة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة (  أناتضح 

عار الوحيد الذي ينشغل بها الشعب العربي، بينما ينفذ النظام األسدي الشلت مجرد شعارات تطرح كان

عارات ــعار كغيره من شــولم يكن مجرد ش الرجعية أخطر من إسرائيل، سبيل الجد والحقيقة، علىنفذه 

دي ... وقتل من ) الرجعية أي من العلماء والدعاة والشباب المسلم ( مئات األضعاف ماقتله ــالنظام األس

( من 18نهاية الشهر ) حتىويقتل  ،الثورة السورية فيدمر الشعب كله علىوهاهو يـرد من الصهاينة ....

ً 30الثورة قرابة ) ؛ قيدوا في السجالت المدنية ، وأكثر منهم من المعتقلين الذين يفضلون الموت  ( ألفا

ومثلهم كذلك من المفقودين ،على االعتقال بيد األسديين 
1
الدول  إلىويهجر ربع مليون سوري لجأوا  ، 

والقهر واأللم كما في مخيم ) الزعتري ( في األردن  ،ناليعيشــوا حياة الذل والحرم ،اورةالمج

ناهيك عن تدمير مئات العمارات والمفقودين .... ،عشرات األلوف من المعتقلين إلى...باإلضافة 

 وتسويتها باألرض ...

 ( .....2012هذا العام ) حتىية، واستمرت مع ) الرجعية ( نا( وقفت حربه مع الصه1974ومنذ )

 :( 1964ة )ـاوية الصناعة في حمأنث

في حماة عام  وية الصناعةناالسبورة في ث علىهذه المقولة ) الرجعية أخطر من إسرائيل (، كتبت 

زل هللا فأولئك هم أن} ومن لم يحكم بما ، فتحمس أحد الطالب اإلسالميين وكتب اآلية (1964)

تهت بتدمير نا حتىأثره، وبدأت القالقل في حماة بسبب ذلك،  ىفواخت عتقل الطالب،أف الكافرون {،

 .... نامسجد السلط

 ىالمسلمين ) أقو نااإلخو أنوفي المؤتمر القطري االستثنائي لحزب البعث يعلن حافظ األسد بصراحة 

 أن(، أي 2005شريحة رجعية ( الينفع معهم إال االستئصال، وكرر ولده بشار هذه المقولة في صيف )

                                                           
1
مصطلح 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 
ولحقهم االن أكثر منهم  ، ومازال القتل مستمراً والحول والقوة ... وفي سوريا عشرون ألف مفقود  من الثمانينات ، 

 إال باهلل ...



98 
 

وقد أعطيت لهم سوريا كلها المهمة متوارثة تسلمها االبن من األب، وسيكد ويناضل من أجل تحقيقها ...

 من أجل تنفيذ هذه المهمة ....

دمر النظام األسدي ثلث مدينة حماة، وقتل  سرائيل () الرجعية أخطر من إومن أجل تنفيذ هذا الشعار 

معظمهم من النساء واألطفال والشيوخ، ثم دمر في جسر الشغور وفي إدلب  هاكانعشرات األلوف من س

وفي حلب، وقتل السجناء في سجن تدمر، علناً بالرشاشات تحصدهم في زنازينهم، وسـراً في ورشات 

 ... أعدم بضعة عشر ألفاً من خيرة أبناء هذا الوطن حتىينات، نااإلعدام خالل بضع سنوات الثم

، بل يتعهد حافظ األسد أمام كسيجنر عند فك الجوالنومازالت إسرائيل تنعم باألمن واالستقرار في 

طالقاً من األراضي نايمنع الفدائيين الفلسطينيين من دخول األرض المحتلة  أنب( 1974االشتباك عام )

 قال عنه الصهاينة مايلي : حتىنيابة عن إسرائيل،  لبنانتعهد وينفذ بذبح الفلسطينيين في السورية ...ثم ي

 أنإسرائيل  على نإم ( قائالً 1976/ 6/  5لوكالة الصحافة الفرنسية في )  ناصرح موشي داي 

غزو  نألرية بيروت واخترقت الخط األحمر، لوغزت القوات السو حتىتظل في موقف المراقب، 

 .، ليس عمالً موجهاً ضد أمن إسرائيللبنانالقوات السورية ل

  تصريحاً لرئيس وزراء إسرائيل )إسحق  لبنانونقلت إذاعة إسرائيل عند بداية التدخل السوري في

، فهذاالجيش لبنانإسرائيل التجد سبباً يدعوها لمنع الجيش السوري من التوغل في  نإرابين ( قال : 

زعج نال أننايعلن، وتدخلنا عندئذ سيكون بمثابة تقديم دعم للفلسطينيين، ويجب يهاجم الفلسطينيي

  . نتائجهاالحسنة بالنسبة لنا ىفالقوات السورية أثناء قتلها للفلسطينيين فهي تقوم بمهمة التخ

 

 ومـة !!؟ـاعــة والمقناأين المم 

التقية المطورة التي أسسها الخميني بالشراكة مع حافظ األسد  موضوع نظام  المقاومة  علىوخير مثال 

عة ضد ناه نظام مقاومة وممأنيقنع بعض العرب  أناستطاع النظام األسدي الصفوي فقد  ،عةناوالمم

 العدو الصهيوني  :

  فإذا  ،أمن إسرائيل من أمن سوريا أنوقد كشف رامي مخلوف حقيقة األمر عندما قال أمس

  .ضاع النظام األسدي ضاعت إسرائيل .... لقد صدق وهو كذوب 

  ًبعض اإلسالميين في العالم العربي اليعرف حقيقة النظام األسدي الصفوي  أنيؤلمني كثيرا

 ،الذي يتقن الباطنية والتقية ،ميناليسار والذهاب من الي علىالباطني الذي اشتهر بالتغميز 
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النظام األسدي الذي قتل قرابة مائة ألف من  ،وخاصة بعض اإلسالميين ،العرب علىويضحك 

عاً ناوفلسطين .... ومازال بعض رموز اإلسالميين يرونه مم لبناناإلسالميين في سوريا و

 .... :  ،العظيم يعلومقاوماً ضد الصهاينة ....والحول والقوة إال باهلل ال

 ولقاء هذا الوصف نهب ثروات الخليج  ،األسد الكبير يصف نفسـه ببطل الصمود والتصدي كان

ثم جاء األســد الصغير وأطلق  ،العربي وفرغها في حساباته وحسابات أوالده وأزالمه المقربين

ولم  ،الخليج لم ينخدعوا به كما خدعهم أبـوهحكام  ولكن  ،عــة والمقاومــةنانفســه بطل المم على

صاف الرجال ( ...وراح أنلذلك ســماهم )  ،يقدموا له ثرواتهم أو بعضها كما فعلوا مع والده

 عـة ....ناه بطل المقاومـة والممأنب( 2007 – 2006 -2005يطنطن طوال األعوام )

 قرابة شهر، وتسـرح  ،الشعب العربي الفلسطيني في غـزة علىالوحشي  ناواستمر العدو

مشارف  علىوتحشـد القوات البريـة دباباتها  ،الطائرات الصهيونية وتمـرح في ســماء غـزة

ومع سـوريا تقوم قوات  ،ونفيل بحراستهايلاتقوم قوات  لبنانمع  ،ة آمنـةاليوجبهتها الشم ،غـزة

يطير فوق  أنعصفور ومنع ال ،عة األسـدية ( بحراستهانابشار األسـد) قوات المقاومة والمم

 المحتل ... الجوالن

 دمائهم من الصفويين الذين يذبحون  علىن من بغداد خوفاً يينطيسويخرج مئات وربما ألوف الفل

ً من األمريكيين خرجوا من بغداد  ،ويتقصدون ذبح الفلسطينيين ،الهوية علىالمسلمين  خوفا

ويبقون ، أحدها عند قرية الهول ،  الحدود السورية علىويعسكرون في خيام  ،كذلكوالصفويين 

ه في سوريا  مئات األلوف أنعلماً  ،سوريا إلىوبشار األسد يرفض دخولهم  ،فيها أكثر من سنتين

ولم يسمح  ،هم الفلسطينيون  بسهولةناولو دخلوا يمتصهم إخو ،منذ عام النكبة ،من الفلسطينيين

هم نألراقي بالدخول ــأو مليون ونصف عمح لمليون ـــلكنه س ،هم بضع ألوف كما قلتأنلهم مع 

فرج هللا هم األخوة الفلسطينيين عندما سمحت البرازيل أو األرجنتين أوكالهما  حتى) ......( ...

ونجحت إسرائيل في إبعادهم عن المنطقة كلها ... ونفذ بشار ما أرادته ،ذلك كانها...ويإلبالتوجه 

بل بعض اإلسالميين ــ مع شديد األسف المؤلم ــ يسمونه  ،إسرائيل ....ومازال بعض العرب

 ....والحول والقوة إال باهلل ،عةنانظام مقاومة ومم

  النظام السوري يوسط عمير بيرتس  وتسيبي ليفني: 

 ىسرائيلية وأوروبية رفيعة المستوإمصادر سياسية  إلىاستناداً  ية في إسرائيلناوأفادت القناة الث ،

وزيار الادفاع اإلسارائيلي عميار بيارتس ووزيارة  إلاىبإرساال رساائل الساالم  السوريين بدأوا أنب
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 علاىهااتين الشخصايتين  أنبااقتنااع  إلاىالقيادة في دمشق " توصلت  نألليفني،  الخارجية تسيبي

 مع الشخصية ىأولمرت، الذي التق أن إلىلدراسة األفكار والمقترحات السورية". ولفتت  استعداد

ولايس  تثبات إلسارائيل باألعماال أنباساوريا ملزماة أوال ً  أنالوثيقاة باالقول  علاىاألوروبياة، رد 

 السالم. إلىوجهتها  أنببالكالم، 

"إسرائيل ترغب بتحقياق الساالم  أنالصحافي مع بلير  في سياق متصل، أكد أولمرت في المؤتمر

تحقياق ساالم معهاا.  نارى ناا أنباالطبع ساوريا، ومان المؤكاد  مع كل دولة عربية ومان ضامن ذلاك

تحقياق ساالم أيضااً  إلاىستولد في المستقبل، من القيام بعملية تؤدي  تمكننا الشروط التي أنونأمل 

 مع سوريا.

 شارون  يفاوض النظام األسدي : 

 رئايس الاوزراء  أنالمعلق العسكري في صاحيفة "هاآرتس" الصاهيونية ) زئياف شايف ( :  كشف

 .2004اتصاالت سرية مع سوريا في العام  ىرون أجرـاأريـل ش اإلسـرائيلي السابـق

  ) إلاىعن شارون عقدوا لقاءات سرية مع السوريين فاي سويسارا، مشايراً  ممثلين أنوأكد )شيف 

اللقااءات، تام جمعهاا فاي ملاف أصابح يعارف باسام "الملاف السويساري".  وجود وثائق حاول هاذه

سااحاب ناه "ياادرك الااثمن" ويعااارض نااألهااذه المحادثااات مااع السااوريين  شااارون أوقااف نإوقااال 

 . الجوالن إسرائيل من هضبة

  الجوالنالمهم هي المفاوضات وليس  : 

  ـه يرياد المفاوضاات ناأل ،الجاوالنساحاب مان نالعان المطالباة با ىتخل اليوم] لكن النظام األسدي

وإقامة عالقات حسن جوار لعل الصهاينة ينقذون رقباـته مان حبال المشانقة الدولياة ...وقاد صارح 

 رطاً لبدء المفاوضات [ .ليس ش الجوالنسحاب من نالا أنبوليد المعلم  وزير الخارجية السوري 

  اإلسارائيلي فاي  اتصااالت أجراهاا وزيار الخارجياة 2003ه ) أي شارون (  أفشال فاي العاام أنو

ساـد ( وشاقيقة الارئيس شالوم مع شقيق الارئيس الساوري بشاار األساد ) أي مااهر األ ناسيلف حينه

 زوجـة آصف شـوكت (في األردن. ،األسـد ىالسـوري ) أي بشـر

 وعندها طلب شارون من شالوم إرجاء االتصاالت ماع الساوريين ،العراق بدأت علىالحرب  تكانو

مكتاب  ماا يبادو مان  علاىعاالم )اإللمدة شهر، وبعدما تسربت تفاصيل حول هذه االتصاالت لوساائل 

 شارون(، تم وضع حد لها. 
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 :اتصاالت مستمرة  

ساحق شاامير، أجاروا اتصااالت إبدءاً مان  "جميع رؤساء الحكومات في إسرائيل، أن علىوشدد )شيف( 

الااذين يعارضااون إجااراء محادثااات مااع سااوريا  اإلساارائيليينتقااد ) شاايف ( المسااؤولين نامااع سااوريا"، و

 جورج بوش( يطلب من إسرائيل عدم إجرائها . (الرئيس األميركي أنبدعاء اال إلى"مستندين 

رئاايس شااعبة االسااتخبارات العسااكرية  كااانساااغي ( الااذي  اط ) أورييااحتاللااواء فااي اال أنكمااا أكااد  

"المحادثااات مااع دمشااق ليساات أمااراً  أنريين، ونقاال عنااه السااو محادثااات كثياارة مااع ىاإلساارائيلية، أجاار

 ضرورة". ما هونإمرغوباً به 

 ،باال هااي مسااتمرة ،] وهكااذا فالمحادثااات بااين النظااام السااوري والصااهاينة لاام تنقطااـع فااي يااوم ماان األيااام

 قدم وساق [ . علىوالتنسيق بينهما 

 : الجوالنسحاب من نالتباطؤ الصهاينة جعل السوريين يتخلون عن مطلب ا

 يقول :   20/12/2006وكتب )تومي لبيد (: في صحيفة )معاريف( الصهيونية يوم   

دعااوة الاارئيس السااوري  إلااىتسااتجيب حكومااة إساارائيل، بااال تأجياال ال داعااي لااه،  أن نآليطلااب الجميااع ا

ت ماا تازال تتصارف كدولاة مساتقلة ال كانابدء تفاوض سالمي. كماا هاي رغباة إسارائيل عنادما  إلىاألسد 

سارائيلية فاي الشارق فيها التفاوض المباشر، باال أياة شاروط مسابقة لاب السياساة اإل كانكرعية ألمريكا، 

 يكتب )عاموس عوز(. -االوسط 

ً  أنقيلت نفس األقوال وُكتبت بأقالم نفس المتكلمين قبل  ساورية  أنبا يعلن وزير الخارجية الساوري أيضاا

ً إتلتزم  أنمستعدة للتفاوض بال أية شروط مسبقة. أي من غير  . لاو الجاوالنساحاب مان نالبا سرائيل سالفا

. الجااوالنتعلان سالفاً عان تخليهاا عان  أنيفتارض  كااناساتجابت الحكوماة لناداء طاالبي الساالم الساريع، ل

لبادء مباحثاات مان نقطاة  نآلالحكومة لم تبادر بردها، خفض السوريون الثمن وهم مساتعدون ا نألولكن 

 .الجوالنن سحاب منالالذي وقفت عنده ومن غير التزام ا كانالصفر، ال من الم

 ليست من الرجعية هانألوض ـاالتف ـاإســرائيل فينفع معه ـاأم: 
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ً ضابط ا -يشكك النائب السابق بالكنيست عن الليكود أسعد أسعد  في  -اط برتبة مقدميحتوهو أيضا

تحركاته ربما  نإسالم بين سوريا وإسرائيل خالل والية أولمرت ومن يليه. وقال  إلىاحتماالت التوصل 

 تنبع من الرغبة في تحسين صورته بعد فضائح الفساد.

نتنياهو وبخالف مواقفه المعلنة "الرافضة" قد أدار خالل  أنوكشف أسعد في تصريح للجزيرة نت 

ً  نإمع سوريا، وقال  الجوالن( مفاوضات سرية حول 1999-1996ومة )سه للحكوترؤ  ىله يدع مندوبا

 رون الودر تفاوض مع السوريين بواسطة طرف أجنبي بهذا الخصوص.

 : األسد يزور نتنياهو في بيتهحافظ مبعوث 

زاره في منزله  -اسمه علىفضل التحفظ  -مبعوثاً من مكتب الرئيس الراحل حافظ األسد  أنكما كشف 

ه مكلف من القيادة السورية ويطلب مذكرة خطية أنوقال  .1997عام  48بقرية بيت جن داخل أراضي 

من نتنياهو يلتزم فيها فقط بإدارة مفاوضات للسالم لتسوية المشاكل بين البلدين، وليس التزاماً 

 .الجوالنسحاب من نالبا

ه بذل من الوقت ومن أموال الشعب السوري، وقدم أنومن خالل استعراض تاريخ النظام األسدي يتضح 

ولة ـل تنفيذ هذه المقــسوري عامة، ومن العلويين خاصة، من أجــعب الــتضحيات كبيرة من رجال الش

ة ــقيـاومة الحقيــوهي المق الميةــــاإلسركة ــالح علىرائيل( أي )القضاء ـــ) الرجعية أخطر من إس

، وحركات اإلسالميةالحركة  علىولينفذ هـدفـه الذي جيء بـه ليحكم سوريا، وهو القضاء  للصهاينة (،

 المسلمون فقط ... في بالد الشام كلها وليس في سوريا وحدها... ناالمقاومة عامة،وليس اإلخو

( وعن الحركة 8/3/1963)قالب ناحافظ األسـد هو المسؤول عن  أنوهناك أدلـة كثيرة تؤكد 

هو المسؤول عن الدمار  يلا(، وبالت16/11/1970( وأخيراً قام بحركته في )1966التصحيحية )

والخراب والمجازر التي لحقت سوريا، ومن بعده ورث النظام األسدي كل هذه الجرائم لولده بشار الذي 

 ...المطلوب. )مادلين أولبرت( بشكل سافر، خلفاً لوالده، ليكمل المخطط نصبته

   ثورة سوريا تكشف بوضوح أسرار عالقة األسد بإسرائيل

دالع ثورة ناتتسم العالقات السورية اإلسرائيلية بازدواجية سياسية، تكشفت أبعادها وأسرارها مع  

لم تجرؤ  يالسورية، والت ةضد بشار األسد، من خالل حقائق كشفتها عناصر الُمعارض يالغضب الشعب

 البوح بها. علىمن قبل 

http://www.almokhtsar.com/node/18920
http://www.almokhtsar.com/node/18920
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العلن وصديق  فيه عدو أن علىالحاكم في دمشق  يإسرائيل تنظر للنظام السور أنوأكدت هذه الحقائق 

 لقب "ملك إسرائيل"، نألا حتىالسر، فبشار مثل أبيه محبوب من إسرائيل، يستحق بالفعل  في

 ي"كاتساف" أكثر من مرة أمام الكاميرات ف يبشار صافح الرئيس اإلسرائيل أنب*  وتفخر إسرائيل      

 حضور وسائل اإلعالم الدولية .

 بالتوغل داخل عدد من المناطق الُمحرمة والمنزوعة  يوسمحت إسرائيل مؤخراً للجيش السور

، والتي لم تقترب منها القوات العسكرية الجوالنحدود  علىالسالح بين سورية وإسرائيل 

، وذلك لقمع الُمعارضين والُمتظاهرين ضد النظام السوري 1973السورية مرة واحدة منذ عام 

الثناء  أنمن الواضح  كان، و2011مارس وإبريل العام  يمن أبناء درعا وريفها في شهر

عضيد لسياسته القمعية ضد الثوار، حيث أبدت نظام بشار األسد هو ت على ياإلسرائيل ياإلعالم

واحدة من الُصحف اإلسرائيلية قلق حكومة إسرائيل وخوفها من احتمال سقوط نظام بشار األسد، 

 أنبمعظم أبناء الشعب اإلسرائيلي يصلون من كل قلوبهم هلل  نإأبعد من ذلك بقولها  إلىوذهبت 

 تحت قيادة رئيسه بشار . يلايحفظ النظام السوري الح

 ناأم يجهاز يآراء خبراء األمن واالستخبارات ف ياستطلعت وسائل اإلعالم اإلسرائيل أنوبعد 

تصريحات النظام  أنتصريحات بشار األسد العنترية، أكدت صحيفة هاآرتس: " أنوالموساد بش

العام  يأ، لكسب الريُمجرد شعارات لالستهالك المحل ىالسوري ضد إسرائيل ليست سو

رغم زعمه بعدائه إلسرائيل لم  يالنظام السور أنسوريا"، ولم تغفل الصحيفة ذكر  في يالداخل

 أعمال عسكرية ضدها........ ييقم بأ

لم تنقطع االتصاالت السرية  ،الجوالنإيجاد نقاط التفاق سالم يستعيد من خالله  فيورغم فشله 

غير معلومة األهداف بين مبعوثين سريين من قبل األسد مع إسرائيل، وقد أسهمت هذه 

مسرحية التظاهرات أمام مرتفعات  إلىضافة إهذا  ،تصعيد غضب المعارضة فياالتصاالت 

بعيداً عن أعمال ظار نألتم التخطيط لها بغية توجيه ا يومحاولة اختراق الحدود، تلك الت الجوالن

 ،نظام بشار بالتضحية ببعض الفلسطينيين ناولم يتو ،قمع وقتل الثوار والمعارضين في سوريا

حقيقة األمر  يلكن ف ،يوطنيتهم وحماسهم، واللعب بهم كورقة لتلميع وجه النظام السور ُمستغالً 

 ....يللعدو اإلسرائيل يه مقاوم حقيقأن علىإبراز نظامه  فيلم ينجح 
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 ،حيث برزت للسطح ثورات الربيع العربي ،السوريعرين األسد  يجاءت الرياح بما ال يشتهثم 

جلباب  إلىليعود   ،السوريمواجهة مع الشارع  فيليجد نفسه  ،وطالت سوريا موجة الثورات

تباع أمع  يصراع داخل في كانسابقه  أنوهو  ،مع فارق كبير ال يمكن إغفاله ،سياسة والده

ً من كافة الطوائف السياسية  فيما بشار فأ ،) اإلخوان المسلمون ( الُسنة مواجهة تضم خليطا

 .، بل في مواجهة مع الشعب كله والدينية 

  حتى، يسرائيلإ يمريكأبتأييد  يبالده ويحظ فيبقيادة "بشار األسد" يقمع الثوار  السوريالنظام 

سرائيل إه ليس من مصلحة نأل ،المحافل الدولية بغير ذلك فيبيب أصرحت واشنطن وتل وإن 

ً  ىكما يلق ،قيام دولة ديمقراطية سورية ً  إيرانمن  بشار دعما ً  مذهبيا فيما تلتزم دول من  ،وسياسيا

 ً ة الليبية وثوار يلاتقنالما تونس ومصر والحكومة اأ،هايإلمن تصدير الثورة  الخليج الصمت خوفا

ً الي  وقالباً مع ثوار سوريا. من فهم قلبا

أمريكا وإسرائيل تدعمه ؟  ىستبق ىمت إلىوأد الثورة السورية ؟ و فيفهل سينجح بشار األسد 

بين سوريا  يأسئلة ستجيب عنها األيام الُمقبلة..وستتكشف مزيد من أسرار التعاون السر

 (مصدر: دنيا الوطن)ال وإسرائيل .

 

 : ىضد العراق في حرب الخليج األول إيراناألسد الكبير يقف مع 

ه أنيرددون  ،وبعضهم من اإلسالميين ،يردد كثير من العرب المخدوعين بالنظام األسدي أنن المؤلم م

مايقوله إعالم النظام األسدي الذي يكذب  ىوهؤالء اليرون سو ،عة ضد الصهاينةنانظام مقاومة ومم

 أما الحقيقة فهي وقوف حافظ األسد ثم ابنه بشار ضد العرب ،ويموه ويجعل ) التقية ( دينه وديدنه
(1) 

في 

 مواقف صارخة كثيرة وهذه بعضها :

  تشرت ناضد الشعب العربي العراقي وقد  إيرانوقف حافظ األسد علناً جهاراً نهاراً مع فرس

 ،[ صارت حقيقةمين يسار واذهب ىيلا على] غمز النكتة التي شاعت في سوريا وصارت مثالً 

وفي العراق نظام بعثي  ،فهو نظام بعثي عربي قومي ،تبين باطنية األسد في السياسة السورية

يقف نظام األسـد البعثي مع  أنأما  ،ناالبعثيي ناالنظام ناوالمفروض يتحد هذ ،قومي عربي

                                                           
1
 ألسدي ضد العرب اكتاب النظام  دار النواعير ، بيروت ، ( في 2012صدر لي في صيف ) - 
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سار ىيلا علىمبدأ ] غمز  علىفهذه ال تفهم إال  ،) الفرس( ضـد نظام البعث العراقي إيران

مين[يلا علىواذهب 
(1)

 . 

م (، والعداء مستعر بين النظام البعثي السوري 1980ية أواخر عام )يرانفجرت الحرب العراقية اإلنا 

ية ؛ ناسوريا البعثية القومية العربية العلم أنوالنظام البعثي العراقي،ولم يخطر في ذهن عربي يومذاك 

ووقفت  ،يناالفرس ) الثورة اإلسالمية ( ضد عراق العرب البعثي القومي العلم إيرانب ناج إلىستقف 

ب العراق، وفتحت دول الخليج العربي خزائن أموالها للعراق، وقدمت ناج إلىجميع الدول العربية 

ي ه يقف في وجـه الخمينأنو ،اعتبرته يدافع عن البـوابة الشرقية للعالم العربي هانألأمواالً طائلة لـه 

 ية . يرانصراحة وعلناُ بتصدير الثورة اإل يالذي ناد

مد الثورة الشيعية  إلىتطمح  إيرانت كانه يحمي بوابة العرب الشرقية، وأنالعراق يعلن ويكرر  كانإذن 

وإقامة تحالف مع نظام  ،وفيه حزب شيعي قوي هو حزب الدعوة ،العراق، ونصفه من الشيعة إلى

دول الخليج  إيرانوهكذا تطوق  ،استالم الحكم على لبناناألقليـة في سوريا، ومساعدة الشيعة في 

قبلة المسلمين في  ،وبلد الحرمين الشريفين ،والسعودية خاصة، عدوها اللدود األول ،العربي عامة

  :ة يلاالتسهيالت الت يرانوقدم النظام السـوري إلالعالم، 

وحرمت الشعب السوري  ،ابيب المار في سوريانألمنعت العراق من تصدير نفطه عن طريق خط ا ــ 1

ً  علىت تعود كان( مليون دوالر سنويا ً 650من )  حتىسوريا من خط النفط العراقي . ومازال موقفا

رصاصة في ت هذه الخطوة أول كانوفاة حافظ األسـد أو قبلها بقليل [، و حتىسنوات طويلة ] أعتقد 

هيار الليرة السورية بعد ناحيث بدأ  ،وضربة كبيرة لالقتصاد العراقي البعثي ،قلب االقتصاد السوري

 ذلك بعام واحد .

 ،كي تتزود بالوقود ،ية بالهبوط في المطارات السورية في البادية السوريةيرانسمحت للطائرات اإل ــ 2

ية بالوقود يرانوهكذا تتزود الطائرات اإل. إيران لىإقصف العراق الشقيق في طريق عودتها  إلىلتعود 

حدود العراق  علىوتهبط في المطارات السورية  ،فتقصف العراق الشقيق البعثي إيرانوالصواريخ من 

 . إيران إلىية ثم تقصف العراق في طريق عودتها ناكي تتزود ث

                                                           
1
مين اليسأله سائق سيارة الضياقة : هل تريد الذهاب من  ،وعند دوار المطار الكبير ،قصر الضيافة إلىم( وفي طريقه من المطار 1974زار نيكسون دمشق )ـ  

مين واذهب يمين .... وبعد أشهر زار الرئيس الروسـي اليأال تعرف من نحن !!؟ ضع غماز  ،سار ياسيدي ؟ فأجاب نيكسون : غريب منك هذا السؤالاليىأم 
حافظ  كانسار . وبعد مدة اليى علىسار واذهب اليىذا السؤال : ضع غماز والسائق والسؤال أجاب الرئيس الروسي : غريب منك ه كانوفي نفس الم ،دمشق

!!؟  عليناتفهم  ىوالسؤال : أجاب حافظ األسد : غريب منك هذا السؤال !!!؟ مت كاناألسـد خارج سوريا ولما رجع من المطار وبنفس السيارة والسائق والم
 ر واذهب يمين .ـاساليىضـع غماز 
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لتعويض حصتها من النفط العراقي . ي المنقول بالناقالت محاولة يرانــ اشترت سوريا النفط اإل3

 . الحرب نابي إيرانوتشجيعاً لالقتصاد اإل

 هاأنعندما تظاهرت الدول الغربية  ،إيراناسمها لصالح  علىــ استوردت األسلحة من دول غربية  4

فسهم أنبتحريض من السوفيات . يرانمبيعات السالح إل علىفرضت حظراً 
(1)

  . 

وأكد إخواننا  ومساعدتها في جبهات القتال، ،يةيرانخاصة لتدريب القوات اإل ــ أرسلت ضباط أمن ووحدات5

 . ن في بغداد أنهم شاهدوا بعضهم أسرى لدى الجيش العراقي البطل ...والسوريون المقيم

األعمال العسكرية  علىللتدرب  إيران إلىسوريا ومنها  إلىــ سهلت وصول الشيعة الخليجيين 6

 . وعمليات التخريب . ومنحتهم جوازات سفر سورية لهذا الغرض

فوا صباح كل يوم ــيهت أن علىوريا ــه يجبر طالب المدارس في سأنحافظ األسد  ىوهكذا تناسـ -1

 . لة خالـدة (ـا) أمة عربية واحـدة ذات رس

ً  إيرانوربما برر بعضهم وقوف حافظ األسد مع  ً طائفيا أماوقوفه مع الواليات  ،تبريراً دينيا

حافظ  بهاسياسة المكيافيللية التي آمن  ىفلم يجد السياسيون له تبريراً سو ،المتحدة ضد العراق

الواليات المتحدة وعدته  أنبوفسر بعضهم ذلك ،والصفوية التي تريد قتل العرب والمسلمين ،األسد

 كي اليموت ويبقى له هذا اللقب ) بائع الجوالن(، ،الجوالنسحاب من نالإسرائيل ل علىستضغط  هاأنب

( 10/6/2000، ومات حافظ األسد ) لم تف بوعدها أولم تستطع ذلك هاأنم ( 1996واتضح في عام ) 

 . وأخذ معه هذا اللقب )  بائع الجوالن (إلى قبره 

جنب مع  إلىأرسل حافظ األســد قواته ) الجيش العقائدي البعثي العربي القومي ( لتقاتل جنباً 

هذه الدول التي يسميها حافظ األسد  ،كلها ( ةيلاية ) األمبريناالقوات األمريكية والفرنسية والبريط

واتهم بعض العرب  ،نشتمها، وحذرنا من مكرها وخداعها أنة، وكم شتمها وعلمنا يلااإلمبري

 ،المسلمون ناوأولهم اإلخو ،يلصق تهمة التعامل معها بكل من يعاديه كانو ،هم عمالء لهاأنب

ترديد مايلي :)يسقط  علىينات نايجبر تالميذ المدارس في كل صباح خالل عقد الثم كانحيث 

 إلىاهو يقف المسلمين(، ثم ه ناة والصهيونية وعميلتهم عصابة اإلخويلااالستعمار واإلمبري

                                                           
1
 . إيرانفصل التحالف مع  ،الشرق األوسط علىالصراع  ،ظر باترك سيلأنـ  
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يحكمها نفس الحزب وهو  ،ة واالسـتعمار، ضد دولـة عربيـةاليــب الصهيونية واإلمبريناج

 السلطة في سوريا. إلىحزب البعث الذي أوصله 

 

                       : الجوالناألســد بائــع 

 أنبوقد أكرمني هللا  ،ت مسرحية استالم وتسليمكان هاأن( يؤكد  67من شهد حرب )  أنصحيح  

( وقابلت كثيراً من الضباط وضباط الصف الذين 72 -70أديت خدمتي العسكرية ضابطاً عام )

حيث  ،قطاع الفرقة الخامسة كلها علىني تجولت في الجبهة السورية أنكما  ،شاركوا في الحرب

صح بقراءة أنووشاهدت األماكن التي يتحدث عنها هؤالء العسكريون ... ،عملي يتطلب ذلك كان

التي صدرت هذا العام وموجودة في دار للدكتور عبد هللا الدهامشة ؛(  الجوالن ىرواية ) دم سق

 ت مسرحية الحرب ...كانوخالصتها كيف  ،ناعمار في عم

 ناالخامس من حزير  دور النظام األسدي الصفوي  في معركـة  

اللاواء  ناالادفاع الساوري وقائاد ساالح الطيارت سوريا هي المحرضة على الحارب، فقاد أدلاى وزيار كان

ه الباد علااى أنام ( جااء فياه : ) .. 1967/  5/ 20حاافظ األساـد بتصاريح لصاحيفة الثاورة الساورية ياوم )

 أناألقل من اتخاذ حد أدنى من االجراءات الكفيلة بتفيذ ضربة تأديبية إلسارائيل، تردهاا إلاى صاوابها ... 

يل تركع ذليلة مدحورة، وتعيش جواً مان الرعاب والخاوف يمنعهاا مان مثل هذه اإلجراءات ستجعل إسرائ

القاوات المساالحة  أنلخاوض معركاة تحريار فلساطين، و ناالوقات قاد حاا أنو. ناياة فاي العادوناتفكار ث أن

مااا للمبااادرة فااي عمليااة التحرياار ونسااف نإ، وناالسااورية أصاابحت جاااهزة ومسااتعدة لاايس فقااط لاارد العاادو

 أننا أخذنا باالعتبار تادخل األساطول الساادس األمريكاي!!!  ونوإالوجود الصهيوني من الوطن العربي، 

أيااة عمليااة يقااوم بهااا العاادو هااي مغااامرة فاشاالة، وهناااك إجماااع فااي  أنياتنااا تجعلنااي أؤكااد كانمعرفتااي إلم

يااده علااى الزناااد، علااى المطالبااة بالتعجياال فااي المعركااة، الجاايش العربااي السااوري الااذي طااال اسااتعداده و

 23/2سالح الجو السوري تطورتطوركبيراً بعاد) أنتظار إشارة من القيادة السياسية . ونافي  نآلونحن ا

م ( من حيث الكمية والنوع والتدريب، وأصبحت لديه زيادة كبيرة في عادد الطاائرات، وهاي مان 1966/

 .كما ازداد عدد الطيارين وارتفع مستوى التدريبأحدث الطائرات في العالم، 

   بالتصريح التالي:العقيد أحمد المير قائد الجبهة السورية م ( أدلى 1967/ 23/5وفي)

م مان قبال 1948العرب لم يهزموا في معركاة  أنالجبهة أصبحت معبأة بشكل لم يسبق له مثيل من قبل، و نإ
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يفعلوا ذلك أنسرائيليين، بل من قبل حكامنا الخونـة، وهذه المرة لن نسمح لهم اإل
(1)

 . 

م (، قال الادكتور يوساف زعاين 1967/ 5/ 29وفي اجتماع طارئ التحاد المحامين العرب بدمشق في )

ه أناااباليفسااار  أن؛ يجاااب نآلحنااااء إسااارائيل أماااام الااارد العرباااي الحاسااام انا نإرئااايس وزراء ساااوريا:) 

الظاروف الياوم  نوإتصارنهائي عليها، فهو ليس إال بداية الطريق لتحرير فلسطين، وتدميرإسارائيل ... نا

الشعوب العربية ستحاساب كال  نإهي أفضل من أي وقت مضى لخوض معركة المصير العربي، وقال  

رجعية العربياة ــاـقاط الــاـيرة إلاى إســطين هي المســالمسيرة إلى فلس نإمن يتخاذل عن الواجب، وقال  

تعمار والصهيونية إلى األبد ( ـــواالس
(2 )

. 

ساالح الجااو اإلسارائيلي باادأ هجوماه علاى مصاار فاي الصااباح،)في الساابعة صااباحاً  أنوعلاى الارغم ماان 

تقريباااً(، ولاام يتاارك لحمايااة سااماء األرض المحتلااة ومطاراتااه سااوى اثنتااي عشاارة طااائرة فقط،ولااو ُشااـنَّ 

هجااوٌم جااوي عربي)سااوري عراقااي أردني(؛علااى مطااارات العاادو بعيااد السااابعة صااباحاً وحتااى الحاديااة 

ت العدو، واعترض طائراتاه عناد عودتهاامن ساماء مصار بادون وقاود وذخيارة، ومان عشرة لدمرمطارا

نفااذت أول  -وسااوريا هااي الداعيااة إلااى الحاارب  -السااهل إسااقاطها عندئااذ . ولكاان الطااائرات السااورية 

اإلساارائيلي ماان تاادمير السااالح الجااوي  نافاارا الطياار أنيااة عشاارة ظهااراً، أي بعااد ناوآخرهجااوم فااي الث

ونجدد الغارة على مصافي حيفا. ية بعد تلك ناعات!!!!ولم نسمع عن غارة سورية ثالمصري وهي ست سا

 : الجواب في كتاب ) حربنا مع إسرائيل ( للملك حسين إذ يقول

كنااا ننتظرالسااوريين فباادون طااائرات الميااغ اليمكاان قصااف مطااارات إساارائيل الجويااة، ومنذالتاسااعة )

 أنهددم بوغتددوا باألحددداث !!! وأنجددوابهم  كددانفوالنصااف اتصاالت قيااادة العمليااات الجويااة بالسااوريين، 

 وطلبواإمهااالهم نصااف ساااعة، ثااممطدداراتهم تقددوم برحلددة تدريبددة !!!  أنطددائراتهم ليسددت مسددتعدة !!! و

عادواوطلبوا إمهالهم ساعة، وفي العاشرة والخامسة واألربعين كرروا الطلب نفسه فوافقنا، وفي الحادياة 

تظاار!!، فأقلعات نالا كاانلم يعاد باإلم )أي بعد فراغ العدو من القضاء على سالح الجو المصري( عشرة

تبادأ عملياتناا الجوياة إال ضمت إلاى ساالحنا الجاوي لتسااهم فاي المهماة، ولاذلك لام ناالطائرات العراقية و

 المصري ( . ناالصهيوني من تدمير الطير نابعدالحادية عشرة ) أي بعد فراا الطير

ننتهزهدا لمصدلحة  أنيمكدن  كدانالسدوري فرصدة ذهبيدة  نايقول الملك حسين: )فوت علينا تأخر الطير

                                                           

 400محمد عبد الغني النواوي، مؤامرة الدويالت الطائفية، ص (  1)

(
2

 144( مصفى خليل، سقوط الجوالن، ص 
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مبكر،والسااتطعنا ا عمليااات القصااف الجااوي فااي وقاات أنبااد فلااوال تااردد السااوريين!!! لكنااا قااد العددرب،

اعتراض القاذفات المعادية، وهاي فاي طرياق عودتهاا إلاى قواعادها بعاد قصافها للقواعاد المصارية، وقاد 

نا حتى مفاجأتها وهي جاثماة علاى األرض تماأل كانبإم كاناتها من الوقود ونفذت ذخيرتها، ونافرغت خز

لمعركااة وتباادلت نتائجهااا، وتغياار اتهااا اسااتعداداً لشاان هجمااة جدياادة، فلااو قاايض لنااا ذلااك لتباادل سااير اناخز

 .  ) النظام األسدي (مجرى التاريخ العربي، كل ذلك األمل فوته علينا السوريون 

السوري لم يكن جداهزاً للحدرب  ناالطير أنلكن ماتأكدت منه ألمورعديدة،  الزمن وحده سيكشف تفسيراً 

يتركااوا سااوى اثنتااي عشاارة طااائرة ئيليين صااحيحة، عناادمالم ات حسااابات اإلسااركانااو ،أن( حزيددر5يددوم)

 .    تهى كالم الملك حسين نا .لحماية سمائهم، بينما استخدموا كل سالحهم الجوي لضرب مصر(

ت كاناام( علااى مصاافاة حيفااا، 5/6/1967سااوريا اكتفاات بغااارة جويااة ظهاار يااوم االثنااين )  أنيالحااظ إذن 

وفدي الغارة األولى واألخيرة التي قام بها ساالح الجاو الساوري الاذي يقاوده وزيار الادفاع حاافظ األساـد . 

 ـان( اكتفت ساوريا بقصاف مادفعي علاى الخاط األول الصاهيوني، ورمتاه باآالف األطنا 8، 7، 6األيام ) 

 من قنـابل المدفعيـة الثقيلة .

ربعة األولى من الحرب ظل موقاف ساوريا سالبياً، فقاد ( : ]... وطول األيام األ225يقول باترك سل )ص

) قبال ت تفعال فاي الماضاي بشاكل متكارركانااكتفت بقصف المستوطنات اإلسارائيلية علاى الحادود، كماا 

نزاعاه الحادودي ماع إسارائيل فتيال االشاتعال فاي  كاان، وقد يبدو هذا الجمود مثيراً للدهشاة فاي بلاد ( 63

إسرائيل حول المنااطق المجاردة، وأرسال ضادها الفادائيين الفلساطينيين  األسد قد تحدى كانالحريق كله، 

ه ظال جاماداً عنادما جااءت أنايلقاي فاي وجاه إسارائيل قفااز التحادي، غيار  أن...وأرغم عبد الناصر على 

الجماود الساوري سابباً مان أساباب المارارة لادى  كان(،وويقول مطاراتنا في يوم تدريب عادي الحرب ) 

لدى األسد شاعور باالرتيااع فقوتاه  كانقد تخلت عنهما ...و هاأنلب على سوريا تهمة مصر واألردن، وج

يفياق مان  أنتغرق بعض الوقات قبال ـــه اسأنحت في صباح واحد، والبد ــه مســالجوية المحببة إلى نفس

 .تهى كالم سل ( ناهول الصدمة [. ) 

محاولاة التعليال والتضاليل التاي يقادمها  نإ( فيقاول : 426/ 1علاى ذلاك )  نابويعلق الدكتور منير الغضا

باترك سل لصديقه األسد، فيحلل بها تأخر سوريا أربعة أياام عان دخاول الحارب بسابب ارتياعاه وتاأخره 

في الحقيقة، فماهو وزير الدفاع هذا الاذي يتارك  يفي االستفاقة من هول الصدمة، تعليل مضحك، ومزر
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حاافظ األساد حلياف  أنرك ساكناً ...أما التفسير المنطقي فهو يح أنأعداءه يدمرون جيشه أربعة أيام دون 

 أنحة يترك المجال فيها رحباً إلسارائيل دون نات هذه فرصة سكانإلسرائيل بصفته النصيرية الباطنية، ف

يزعجها بدخول الحرب، حتى تاتم مهمتهاا فاي احاتالل مصار واألردن، والماضاي العرياق لاه يجعال هاذا 

 بول ....هوالتعليل الوحيد المق

م ( ماا جااء فاي كتااب ) المسالمون 7/6/1967( فاي )604ياة، العادد )لبنان... ونشرت مجلة الحاـوادث ال

 والحرب الرابعة ( : 

 : يلبنانرواية الضابط ال

ي فااي مرصااد مشااترك مااع السااوريين : ) فااي الساااعة العاشاارة ماان يااوم ) الجمعااة فااي لبنااانقااال ضااابط 

بادأ باالتحرك ومعاه  -والمدفعياة  نابعاد التمهياد مان الطيار -ئيلي م ( تحرك لواء مدرع اسارا9/6/1967

ه اليخطار فاي باال ناألجرافات بالجنازير وبرج لحماية السدنة إلى ) تل قاضي (، المنطقة األقل تحصايناً 

ي أو عربااي دخااول القااوات منهااا لوعورتهااا وارتفاعهااا الحاااد، واسااتطاعت ماادرعات لبنااانسااوري أو 

الصخور، وبعد ذلك أخلت الطريق للدبابات اإلسرائيلية التي أخذت تتسالق الطرياق فاي البلدوزر اختراق 

، أحادهما نات كال دباباة ترافقهاا مصافحتكانمحاولة لتطويق التحصينات السورية وضربها من الخلف، و

قياة السائق وحده في الدبابة حتى اجتازت المنحدر الصخري، ثم ألحاق ب أنية للذخيرة، كما ناللوقود، والث

 السدنة بالطائرات العمودية ...

تقااوم الماادرعات السااورية الموجااودة بهجااوم معاااكس، تقضااي علااى الاادبابات  أنواألصاال فااي الخطااة 

ت الاادبابات السااورية موجااودة، ولاام تتااأثر بالقصااف كانااالصااهيونية التااي اخترقاات خااط الاادفاع األول، و

 رى. المدفعي كالعادة، ولكن قامت بهجوم معاكس معاكس ...كما سن

ي  بقيادته ليعين لهاا لبنانيتصل الضابط السوري الموجود في المرصد المشترك  مع ال أنالمفروض  كان

لكان كاي تركاز المدفعياة القصاف علياه ،زوايا وجود اللواء المدرع الصهيوني بواسطة المنظاار المكبار، 

معلام  كاانللنظاام، ولكناه  مان أشاد المتحمساين كانه اليعرف استعمال هذا المنظار، لقد أنماتبين  ناسرع

مدرسااة لاام تمااض عليااه فااي الخدمااة أكثاار ماان سااتة شااهور فااي الجاايش ( ... ) وعناادما وصاالت الاادبابات 

يخرج لها اللواء الساوري المادرع  أنرهاق، توقعت االسرائيلية سفح ) تل قاضي ( منهكة وفي منتهى اإل

يقاوم  أن، توقعات ناالموجود بالقرب منها، في تحصيناته التي لم يؤثر عليها التمهياد المادفعي، وال الطيار



111 
 

وفعالً رأينا الدبابات السورية تخرج مان مخابئهاا،  -كما تعلمنا في الكلية العسكرية  -بهجوم معاكس عليها

مفاجاااأة أذهلتناااي، عنااادما رأيااات الااادبابات الساااورية تخااارج مااان وبااادأت أرقاااص فرحااااً وحمياااة، ولكااان ال

تحصيناتها لتتجه نحو القنيطرة هاربة، ال لتقوم بهجوم معاكس 
(1)

. 

تتعطل إحادى الادبابات فاي آخار الرتال، فاضاطر قائادها للقتاال، ووجاه مدفعاه نحاو  أنوشاء هللا عزوجل 

الصاهيوني  ناسارائيلي حتاى وصال الطيارالعدو وبدأ باالشاتباك، فادمر سات دباباات، وأوقاف الهجاوم اال

 فيدمر هذه الدبابة بصاروخ جو ـ أرض .

ي : كثيار مان الضاباط الساوريين مان رتباة ماالزم إلاى رتباة نقياب، يتمتعاون بمزاياا لبناانوتابع الضابط ال

حزبية عالية، ولكنهم اليتمتعون بمزايا عسكرية مماثلة 
(2)

 ( : 99. ثم يقول مصطفى خليل ) ص   

 سـحاب أو الهروب الكبير :نالا

الناار فاي الهشايم، عان أوامار صادرت  نام( بدأت الشائعات تساري ساري8/6/1967منذ مساء الخميس )

سااحاب، وساااهموا فااي نشاار تلااك الشااائعات عاان نالا -وحتااى القااادة  -سااحاب، وباادأ قساام ماان الضااباط نالبا

هول ماحادث !!! قائاد الجايش اللاواء ساحاب كيفيااً . وياالنالأوامر صدرت من القيادة العامة، تانص علاى ا

هزم إلى ) نـوى ( ومنها إلى دمشق، تاركاً وحدات الجبهة ووحدات احتيااط الجايش دون ناي ناأحمد سويد

 قيادة، واقعة في حيرة من أمرها، وقادتها اليدرون ماذا يفعلون !!!

الفرار بواسطة آلياة عسكرياـة، ه لم يجرؤ على نألوقائد الجبهة العقيد ) أحمد المير ( فر على ظهر حمار 

 الصهيوني، ثم أكمل الرحلة إلى دمشـق ماشـياً حتى تورمت قدماه ... ناخوفاً من الطير

ا لسات أناواتصل عدد من الضباط بقائد الجبهة قبل فراره فرفض التصرف، وقال لهام باالحرف الواحاد : 

ه أنا( فأجاب وزير الدفاع : 2( و )قمر  1قائدَ جبهة، اتصلوا بوزير الدفاع، فأقيمت االتصاالت بين )قمر 

 ه اتخذ االجراءات الالزمة ...أنقد أخذ العلم بالوضع، و

االتصاال بقائاد اللاواء وأي  نا( إلى قيادة موقع القنيطرة بعد فقد80لجأ بعض الضباط من وحدات اللواء )

 أنترقب األخباار، ولماا حااولوا مسؤول في قيادة اللواء، فوجدوا المقدم ) وجيه بدر ( ماكثاً في القنيطرة ي

ـه اليفقاـه شايئاً، وحااول الجمياع االتصاال بقياادة الجبهاة، أنايفهموا مناه صاورة حقيقاة عان الوضاع، تباين 

                                                           

  172م ( عن كتاب المسلمون والحرب الرابعة ص 1968/ 7/6( في ) 406مجلة الحوادث، اللبنانية، العدد رقم ) -1

 السابق .ـ المرجع 2
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عناادها دب الفاازع فااي قلااوب عاادد كبياار ماانهم، واتخااذوا وجهااتهم نحااو  .فوجاادوها خلااواً ماان أي مسااؤول

لحمياة تتادافع علاى الطرقاات، يادوس القاوي منهاا دمشق، طالبين النجاة بأرواحهم، تاركين جنودهم كاتالً 

الضااعيف، وأزيااز الطااائرات المعاديااة وأصااوات المكباارات تناااديهم : ألقااوا سااالحكم، تنجااوا بااأرواحكم، 

مادافعاً  كاان أنفيستجيب الفاارون للناداء ويتخلصاون مان هاذا الساالح، الاذي صاار يهاددهم باالموت بعاد 

 عنهم ...

رة القياديااة، وصااار القااادة الصااغار يتصاارفون حسااب هااواهم أو بااداهتهم، فاارط العقااـد ... عقااـد الساايطناو

صامدوا وقااتلوا وظهاارت  -مان غيار البعثياين -وقليال جاداً  -فاالكثيرون هرباوا وأماروا جناودهم باالهرب 

 للدكتور عبد هللا الدهامشة [ ... الجوالنظر رواية دم سقى نابطوالت فردية ] 

تهجام إسارائيل علاى الجبهاة  أن(، قبال 8/6/1967ل مساء الخمايس ) إذن بدأ الهرب من العدو ومن القتا

م( ... وبلغ الهرب ذروته بعد إذاعة بالا ساقوط 9/6/1967صباح الجمعة )  كانهجومها  نألالسورية، 

 القنيطرة  ...

 :  سحابنالحقيقة األمر با

ساحاب المزعوماة نال: ] وحتاى أوامار امن كتاباه القايم ساقوط الجاوالن ( 169يقول مصطفى خليل )ص 

مااا تاام إبالغهااا نإ...لاام تصاادر بشااكل رساامي، ولاام تبلااغ بصااورتها العسااكرية الصااحيحة إلااى الوحاادات، و

بصورة هامسة إلى الضباط الحازبيين، والقاادة الكباار بالتوجاه إلاى دمشاق، وحضاور اجتماعاات حزبياـة 

اتخااذوا وجهااة الهااروب إلااى أداروا ظهااورهم لوحااداتهم، وولااوا أدبااارهم للعاادو، و أن...الااذين ماااعتموا 

دمشااق ستسااقط بيااد العاادو  أنت قااد عملاات حسااابها كانااقيااادة الحاازب  نألدمشااق، ومنهااا إلااى حمااص ... 

 الصهيوني ...

سااحاب هااذه، نالأمااا الوحاادات ... وخاصااة األماميااة أو المعزولااة أو المطوقااة، فلاام تبلااغ شاايئاً ماان أواماار ا

فساهم وقاد أصابحوا معازولين عان أن(، فوجادوا 9/6/1967ومكث أكثرها في أماكنهم حتى يوم الجمعاة )

باقي الوحدات ... وأخذت أجهزة الهاتف تمارس البكم القاتل ... وشعر الاذين بقاوا فاي أمااكنهم حتاى ذلاك 

تساللوا لايالً إلاى  أنوأدالؤهاا ...بعاد  هم قد أصبحوا بقايا قافلة ...تخلى عنهاا قادتهاا وحادوهااأنالتاريخ ... 

 الهروب الكبير ...  كانواحات مجاورة ... وتركوها مشتتة في وجه اإلعصار المحرق ... وهكذا 

 :الهجـوم المعـاكـس 
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ي اللااواء ناأماار اللااواء أحمااد سااويد -بعااد الخاارق الصااهيوني  -م( 9/6/1967فااي صااباح يااوم الجمعااة )

يقوم باالهجوم المعااكس علاى  أنأحدث دبابات الجيش السوري (، أمره  يومذاك 54السبعين ) دبابات ت 

أفضال شخصاية عساكرية باقياة  -القوات الصهيونية التي خرقت قطاع الجبهة،ولكن اللاواء )عاواد بااا ( 

ي بقيااام هجااوم نايشااغل رئاايس شااعبة عمليااات الجاايش، عااارض اللااواء سااويد كااانو -فااي الجاايش يومااذاك 

ي وفاوض األمار ناجوي، وتكفل بتنفيذ الهجوم المعااكس لايالً، وتراجاع الساويد معاكس نهاراً بدون غطاء

للواء عواد باا ... الذي أمار قائاد اللاواء السابعين ) العقياد العلاوي عازة جدياد (؛ بتنفياذ الهجاوم المعااكس 

دو العا ناوالتحرك ليالً ليكون في الصباح على تماس بالعدو، وينتشر للهجوم عناد ذلاك، واليساتطيع طيار

 التدخل عندما تتداخل القوات ببعضها ...

) العقيد عزة جديد( حامي الثورة ونظام البعث، رفض األوامر، بحجة عدم التحدرك بددون حمايدة  أنإال 

جوية، واتصل مع صالح جديد وحافظ األسد؛ فشجعاه على ذلك ... ورفض ) العقيد عزة جديد( األوامر 

القوات الصهيونية المنهكة من القتال في سديناء، والتدي نقلدت يشن هجوماً معاكساً على  أن... ورفض 

، رفدض األوامدر العسدكرية .... وضداعت الجريمدة ولدم يحداكم ... بدل الجدوالنبعد أربعة أيدام للقتدال فدي 

(16/11/1970ومازال قائداً لهذا اللدواء االسدتراتيجي حتدى )استمر حامي حمى الثورة والنظام ...
(1)

 

   عندما طرده حافظ االسد وعين بدالً منه المقدم توفيق الجهني ...

 الجااوالنوفااي اللياال تحاارك اللااواء الساابعون ... ليقااوم بتحاارك معاااكس ... نحااو دمشااق .. ولاايس نحااو 

 ...ووصل دمشق في الليل نفسـه، واستقر في بساتين الغوطـة وحدائقها ...

) ميدراج طيدارك هدرب، عن طائرة الميغ عندما يقول ذلك الساقط  ويتذكرالشعب  العربي السوري أغنية البعثيين

البعثياين هام  أنعباد الناصار ، ويؤكاد مهزوم من نسدر العدرب . والميدا طدارت واعتلدت بدالجو تتحددى القددر (

البعثياين  أنيالحاظ  الجاوالنالذين ورطوه في الحرب، ثم لم يقدموا شيئاً أبداً، ومن خالل قاراءة كتااب ساقوط 

( جناادياً فقااط، بينمااا بلغاات خسااائر 120ت حااوالي)كانخسائرسااوريا أنيقاتاال، حتااى  أنلاام يساامحوا للجاايش 

  . ( طياراً 35( ضـابط منهم )1000(عسكري بينهم )1 5000مصركما أعلنهـا عبد الناصر)

  بالغ سـقوط القنيطـرة

، تبعد عن دمشق قراباة أربعاين كايالً، وفاي ياوم نالالقنيطرة بلدة سورية صغيرة تعتبرمركز إداري للجو

                                                           
1
 ــ وكنت طالب ضابط مجند في هذا اللواء يومذاك ... 
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( عن ساقوط القنيطارة باالبالا  9ر 30م ( أعلن وزيرالدفاع حافظ األسد )الساعة 1967/ 10/6السبت )

قتاالًعنيفاً اليزال يدور داخل مدينة القنيطرة وعلاى مشاارفها(. ويقاول  أن( وجاء في البالا )... 66رقم )

 نالإعدد نإه كساارة خبز)وهااومن قااادة البعثيااين المنشااقين عاان الحاازب(:)الدكتورسااامي الجناادي فااي كتاباا

تاداعي األفكاار  نإ)  يحدار فيده كدل تعليدل مبندي علدى حسدن النيدة(. يحصدل؛ أمدر أنسقوط القنيطرة قبل 

توغاال  أنالبساايطة، يااربط بااين عاادم وقااف إطااالق النااار والحاادود سااليمة، واإللحاااح باال االسااتغاثة لوقفااه بعااد 

 ، ويخلص إلى االستنتاج بوجود خطة !!؟(.الجوالنالجيش اإلسرائيلي في 

سافيراً لساوريا فاي باريس)فوجئات لماا رأيات علاى شاشاة التلفزياون منادوب  كاانويتابع سامي الجنادي و

سوريا في األمم المتحدة يعلن سقوط القنيطرة، ووصول قاوات إسارائيل إلاى مشاارف دمشاق، والمنادوب 

ت خطاة مااهرة كاناهاأنشيئاً مان ذلاك لام يحصال، وقاال لاي الادكتور مااخوس فيمابعاد  أنيؤكداإلسرائيلي 

قاذ دمشقنإإلرعاب العالم من أجل 
(1.)

 

ألحاد أصادقائه قاال: كنات فاي جولاة تفقدياة فاي الجبهاة عناد  وروى وزيرالصحة السوري عبدد الدرحمن األكتدع

القنيطارة لام  أنخطأً قد حادث، فاتصالت بوزيرالادفاع حاافظ األساد وأخبرتاه  أنسقوط القنيطرة، وظننت  نالإع

َر العادو أباداً،  ودهشات حقااً عنادما راح وزيار الادفاع  نآلا اأنتسقط، بل ولم يقترب العدومنها، و جنوبهاا، ولام نـا

 هاااأنعاادت لمثلهااا، وتاادخلت فااي أمااورالتعنيني، فاعتااذرت منااه، وعلماات  أنيشااتمني شااتائم مقذعة،ويهااددني 

مؤامرة مدبرة
(2. )

 

قيادة الجيش سحبت طعام الطاوارئ مان الوحادات العساكرية فاي الجبهاة قبال الحارب  أنومن المفارقات 

 . وبقي الجنود بالطعام طوارئ خالل الحرب بأسبوعين، الستبداله بطعام جديد، ولم يأت الجديد

مااان القنيطااارة، ماااع أثااااث بيوتهاقبااال الحااارب،  أسرالضاااباط العلاااويين تااام ترحيلهاااا أنياااة ناوالمفارقاااة الث

ه سايقتل كال أناببالشاحنات العسكرية، على الرغم من أوامر عباد الحلايم خادام محاافظ القنيطارة يوماذاك؛ 

من يغادرالقنيطرة.ولكن الضباط العلويين اليردون على األستاذ خدام، أو أي بعثي غير علوي، ثم تركات 

وال البنك الحكومي الوحياد، ورحلات عاائالت الضاباط ـة، وأمـالبلديالسلطة عتادالجيش ووثائقه، وأموال 

 .؟ ) العلويين( وحدهم

                                                           

نشقوا عن صالح جديد وحافظ األسد فأبعدوه إلى اوسامي الجندي من كبار البعثيين القادة الذين 17سامي الجندي، كسرة خبز، ص  ( ــ  1)

 باريس سفيراً لسوريا .

(
2

 .  42( ــ عبد الغني النواوي، ص 
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  للصهاينة الجوالنالنظـام األسـدي يترك 

قائااد الجيش)فيمابعااد( اللااواء أحمااد  كااانم ( و1967/  6/ 8يااوم الخماايس) باادأ قااادة الجبهااة يهربااون منااذ

تبعاد ي في طليعة الفارين،حياث خلاع رتبتاه،ولبس ثيااب راعاي غانم ولجاأ إلاى قريتاه)نوى(، التاي ناسويد

بضعة أميال عن القنيطرة . وتبعه قائد الجبهاة العقياد أحمادالمير الاذي فرعلاى ظهرحماار، ولحاق بهماا المقادم 

قطاعات الجبهة  وسائرالرفاق من مختلف ي، والعقيد عزت جديد والنقيب رفعت األسدنارئيف علو
(1)

. 

ه ناااألكماغاااادرت الحكوماااة وكبارالضاااباط دمشاااق إلاااى حماااص، وأخاااذوامعهم أماااوال البناااك المركااازي، 

ناا مان جهتناا كناا أنهم توقعوا سقوط دمشق،وتخلواعنها، يقاول ماخوس:)وأنكمايبدومن تصريح ماخوس، 

إلااى دمشااق  مضااى لدمشااق ستسااقط بيااد العاادو...(، ولكاان إساارائيل جبناات عاان ا أنعاااملين حسااابنا علااى 

  . والقنيطرة الجوالنواكتفت ب

           : الجوالنحافظ األسد يبيع 

ه أن) أبو بدر يرحمه هللا ( المسلمين من الالذقية  أنأحد أعضاء جماعة اإلخولي أخ سوري عن  ىروو

اعتقل محمد رباح  أنبعد  ،بسنوات (67اجتمع مع محمد رباح الطويل في سجن المزة بعد حرب )

قال الطويل يوصي  ،ويةناا زمالء في المرحلة الثكانالطويل ) وزير الداخلية ( وأودع في المزة . و 

ي : نافقال له اإلخو ،ويطمنها عن صحته ،أمـه عندما يخرج من السجن علىيسلم  أني نازميله اإلخو

ومن زمالء حافظ  ،ووزير ،بعثي تأنو ،أخرج قبلك من السجن أنعجباً منك كيف تفكر !! هل تتوقع 

 إلىا لن أخرج من السجن إال أنو ،ت سوف تخرج قبليأناألسد !!!؟ قال محمد رباح الطويل : نعم 

 علىني شاهد نأل ،سوف يقتلني حافظ األسد ،ولن يسمح لي بالعيش ،ا أحد شهود جريمة العصرأنف ،القبر

( 66ي : ماهي جريمة العصر ؟ فقال محمد رباح الطويل : في عام ) ناجريمة العصر !!! فقال اإلخو

 ،لهم الجوالنيطلب من القيادة القطرية لحزب البعث تأجير  ،األمريكيين اليهوددمشق وفد من  إلىجاء 

وفي بيروت لحقهم  ،بيروت ليتابع سفره من هناك إلىفعاد الوفد  ،جواب القيادة القطرية الرفض كانو

وتعهد  ،وعقد معهم الصفقة( 1966قد عين وزيراً للدفاع بعد شباط ) كانوحافظ األسد ) وزير الدفاع ( 

 لهم بذلك . 

) وهو من كبار البعثيين الشرفاء  الذي سلم الطويل ... وأذكر بكلمة سامي الجندي رباح كالم  ىتهنا

وجعلوه سفيراً في باريز ( يقول سامي الجندي وله ه يعلثم غضبوا  ،1963منصب وزير اإلعالم عام 

                                                           

(
1

 . 421( ــ عبد الغني النواوي، ص 
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حافظ األسد  أن إلى. وينتبه (( بالا سقوط القنيطرة تحار في فهمه العقول  نإ عدة كتب هامة جداً : ))

اجتمع مع كلينتون في  ،الجوالنأو تأجير  الجوالنضياع  على( أي بعد ثالثين سنة 1997في عام )

محادثات سرية بينهما ) ثنائية ( لم يحضر غيرهما .. وقد اجتهدت  علىجنيف وأكدت وسائل اإلعالم 

ولكن  ،( سنة30قضاء مدة التأجير ) نابعد  الجوالنعن  اليهودحافظ طلب جالء  أنبوسائل اإلعالم 

يطلبون تمديد  اليومو ،هم وفوا شرطهم وهو تثبيت حكمه في سورياأنأخبروه بواسطة ) كلينتون (  اليهود

ليثبتوا حكم ولده بشار من بعده !!!! وهللا أعلم ... والعرب في نومهم  ىأجل غير مسم إلىالعقد 

 يشخرون ...

 مجازر حافظ األســد

  ،المتأمل اليوم خالل الثورة السورية؛ للمجازر التي ارتكبها حافظ األسد في الشعب السوري

وقد وضح بشار ذلك المعنى عندما  ،ويسعى للقضاء عليه ،ه عدو حاقد على الشعب السوريأنيتبين له 

وتقتل في المرة الواحدة  ،( كلغ250( التي تقذف قنابل )25قصف الشعب بطائرات الميج الحربية )

ك سأعرض بعض المجازر التي ارتكبها حافظ األسد خالل للذ ،عشرات الضحايا ومئات الجرحى

 :ينات ناالثم

 :خبراء الجريمة السوفييت 

الذين استقدمهم نظام  ،الجماعيـة بنـاء على نصيحـة خبـراء الجريمـة السـوفييت ت هذه المـجـازركانو 

كادت تسـحقه ضربات الثورة الشعبية المسلحة التي نشبت في حماة وحلب وجسر  أنالطغاة بعـد 

وقوع  أنوزم كانوعاينوا م ،عندئذ وصل خبراء أو )خبثـاء ( الجريمة السوفييت ،الشغور وغيرها

يقتل  أنونصحوا النظام  ،ومتضامن معهم ،الشعب متعاون مع الثـوار أنوعرفوا  ،ء النظاماغتيال عمال

يفصلوا  أنوعسى  ،يكون القاتل أحدهم أنعسى  ،االغتيال أنوزم كانخمسين مواطناً على األقل في م

مالء النظام ت تلقن عكانالتي  ،فيستطيع النظام عندئذ السيطرة على الطليعة المقاتلـة ،الشعب عن الثـوار

 ( .1980دروسـاً موجعة خالل النصف األول من عام )

 (1981) مذبحــة باب البلـد في حمـاة
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، في إحدى م ( وقد تمكنت من مقابلة أحد الناجيين منها1982ويـة بعد مجازر ) نافهي إحدى المجازر الث

 ورواها لي كما وقعت .دول الخليج ،

أتفقدهم لغياب رب  ،الحمـوي ( كنت زائراً عند بعض أقاربي في حـي باب البلـد ـانيقول ) أبو حي

أشـهد أقسى  أنوشـاء هللا عزوجل  ،ومازال غائباً حتى اليوم ،أسـرتهم الذي غيبـته المخابرات العسكرية

 فقط منـه : ناعندمـا يشـاهد الموت على بعـد ثـو ،في حياتـه إنسانتجربـة يشاهدها 

ت مجموعة من الطليعة المقاتلة  تختبأ في مقبرة باب كانم 22/4/1981بعة من فجر يوم : ) في الرا

 ،ولما مرت سيارة للوحدات الخاصة اشتبكوا معها ،وتكمن منتظرة سيارات الوحدات الخاصة ،البلد

 هم تمكنوا من الفرار .أنويبدوا  ،وقتلوا سبعة عناصر منها

عمالً  ،الحي المجاور للمقبرة وهو حي باب البلد وبجواره البرازيـةتقام من ناللذلك قرر قائد الكتيبة ا

في الخامسة فجراً تقدمت وحدات خاصة من الشارع  ،الخبراء السوفييتباالستشارة التي قدمها 

 ،وأخذت المواطن مصطفى دياب من بيته ) أصله من قرية بسيرين ،المحاذي لكلية الطب البيطري

ثم أخذوا ولدين  ،ثم أخذوا سبعة مواطنين وجدوهم في فرن ) عفشـة ( ،ويسكن حماة منذ ربع قرن (

هم أنوالحمد هلل  ،وكنت الحادي عشر ،ثم أخذوني من بيـت أقاربـي ،شابين من أوالد أبي صالح الزعبي

ً  أنولكن شـاء هللا  ،ولو عـرفوا لقتلوني منفرداً  ،ني من خارج الحـيأنلم يعرفوا  وقبل   ،أبقى حيـا

ورمونا  ،وصول شارع باب البلد صفونا في الشارع  وأهل الحـي يتفرجون علينا من نوافـذ بيوتـهم

 ً غيري  كانو ،وقد أصابتني ثالث رصاصات إصابات غير قاتلة والفضل هلل ،بالرصاص فوقعنا جميعـا

 ً المواطن خالد الرزوق  وتابعوا سيرهم إلى باب البلد فأخذوا ،وتركونا ممددين في الشارع ،جريحاً أيضا

يشتهر بدماثـة خلقـه  ،وأوالده الثالثة من بيته ) وهو صاحب بقالـة كبيرة ومشهورة في المنطقة

وأبا أكرم  ،وأخذوا المواطن شــمدين الملـي ،وغيـرتـه على الديـن يرحمه هللا ( ،وسـماحتـه في البيـع

سليم حمادة ولم يلحقوه  ناب خنافي زقاق جيهرب األب من خلفهم ويدخل  أن) استطاع  ،الحالق وولده

بن ( ثم أخذوا عبد المنعم حداد ) شقيق الشاعر عبد القادر حداد ( فنجا األب وقتلوا اال ،وبقي ابنه معهم

وكلما وصل عدد المواطنين معهم إلى مايزيد عن  ،يأنومواطن من آل البرازي وآخر من آل تركم

ين تحت المطر . كما أخذوا عدداً من المواطنين من بيوتهم عشـرة رشـوهم في الشارع وتركوهم ممدد

 من شارع أبي الليث الذي يصل البرازيـة مع باب البلد ورشـوهم عند سـوق النحاسين .



118 
 

 ،ووصل عدد المواطنين الذين رشـوهم في صباح ذلك اليوم إلى اثني وسبعين مواطناً أخذوهم من بيوتهم

 كنت أحدهم . ـانونجا منهم اثن ،وقد استشهد منهم سبعون يرحمهم هللا

المـوت  أنوشـعرت  ،وكنت ممـدداً على بطنـي ،بقينا ممددين حتى السادسة صباحاً حيث رجعوا إلينا

 أنوكنت أتمنى لو أستطيع  ،أحرك عينـي المغمضتين أنوصرت أهمس في قلبي ـ دون  ،اقترب مني

أسـد أذني كي ال أسـمع الجندي وهو يطلق علّي رصاصات اإلجهاز، وأجهزوا على مصطفى دياب 

واقترب  ،ه لم يمتأنوقال أحدهم لزميله القريب مني : تفقـد ذاك الذي نـام على بطنه يبـدو  ،يرحمه هللا

وبقينا  ،ينتـه [ أجلي لم  نألالعسكري مني ثم ناداه الضابط بسرعة فذهب إلى الضابط ولم يتفقدني ] 

ً تحت المطر سحبت كتيبة الوحدات ناحيث  ،ممددين أمام أعين أهلنا وأقاربنـا حتى العاشرة صباحا

 . كانالخاصة من الم

ً بجرح كبير حول الكلية  ،ولما تأكد أهلونا من ذهاب الوحدات الخاصة أسرعوا إلينا ،كنت مصابا

ً فنقلني أحدهـم إلى مخفر الشرطة لكنهم رفضوا  ً  أنووجدوني حيا فأعادني وفي شارع  ،يفعلوا شيئا

وهناك وجدت عشرات  ،العلمين صادفتنا سيارة اإلسعاف فأوقفهم وحملتني إلى المستشفى الوطني

ا ووجدت مسؤولين من المخابرات وغيرهم من وحدات األمن ولما حققو ،الجثث مازال دمها ينـزف

ما قلت لهم نإو ،الوحدات الخاصة ضربوني أني هللا ولم أقل لهم ناأجلي لم ينتـه [ ؛ هد نألمعي ] و

مكتظاً  كانأمـا المستشفى ف ،ينأـلذلك  تركوني وش ،ناجماعة مجهولين وغالباً يكونوا من عصابة اإلخو

ألعالج  ،قاربـي إلى بيتـيفأعادني أ ،ولم تسمح لـي المخابرات العسكرية بالمعالجـة فيـه ،بالجرحـى

وبقيت خمسة عشر يوماً فيه حتى كتب هللا  ،وينظفون لي الجرح بالمعقمات ،هناك بحقن مضادة لاللتهاب

 لي الشفاء .

ولما حققت معه الوحدات األمنية  ،معنا نقله أهله إلى دمشق للعالج كانجريحاً  أنوقد عرفت فيما بعد 

س اليوم ــه في نفأنتشفى ــعرفت في المس وقال لهم ضربتني الوحدات الخاصة أجهزوا عليه في الحال .

السعادة ذهب ضحيتها قرابة  نام( وفي المسـاء وقعت مجزرة جماعية في حي بست22/4/1981) 

 سبعون مواطناً .

 

 ( 1980مذبحة جسر الشغور)
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ت الطليعة المقاتلة في أوج تقدمها العسكري، وارتبك نظام )البعث( في كان 1980في أوائل عام 

م، وعندئذ طلب )النظام 8/3/1980سورية، وظهر ذلك واضحاً في خطاب الرئيس حافظ األسد يوم 

في سورية( من الخبراء السوفيات المتخصصين في قمع الشعوب، والذين ساعدوا ستالين على ذبـح 

يقتل  أنيين المسلمين، طلب منهم حافظ األسد دراسة الحالة السورية، وتقديم النصائح للنظام وهي : مال

الذي تقع فيه حادثة االغتيال، فلعل القاتل يكون  ناوالزم كانالنظام خمسين مواطناً على األقل في الم

اراً من نهاية الربع األول من أحد هؤالء الخمسين. وبدأ النظام )..( يطبق هذه النصيحة الستالينية اعتب

 م. ومن تطبيقاته لها ما فعله في جسر الشغور.1980عام 

  يدخل نهر العاصي لواء اسكندرون، وتتوسط  أنتقع بلدة جسر الشغور في نهاية سهل الغاب، قبل

المسافة بين حلب وحماة والالذقية، ويمتاز أهلها بالمحافظة على دينهم وعاداتهم العربية اإلسالمية، 

 نام، حيث )قامت( هذه البلد 1980وقد هبت هذه البلدة مع حماة وحلب وإدلب وحمص في آذار 

ذاك، قبل أنهكوا وحدات األمن أنالطليعة المقاتلة الذين تعلن رفضها لنظام )البعث(، وتؤيد )مقاتلي( 

تفاضة" الشـعب بالدبابة والصاروخ نايتسلم الجيش العقائدي المهمة من وحدات األمن ويخمد " أن

 والمدفع.

م خرجت مظاهرة 10/3/1980أضربت بلدة جسر الشغور يومي السبت واألحد، وفي يوم االثنين 

ضم إليهم عدد كبير من المواطنين، فجابت الشارع الرئيسي في البلدة أن، وويةنابدأها طالب المدرسة الث

 ك منا، خذ كالبك وارحل عنا".نايهتفون "يا أسـد م

ومع العصر، وصلت أكثر من خمس وعشرين طائرة عمودية محملة بجنود الوحدات الخاصة يقودهم  

وفيق صالحة، محافظ إدلب، وصلت عاصي، قائد مخابرات إدلب، وت ناالعميد علي حيدر، ويعاونه عدن

، ولما أقلعت هذه الجوالنهذه الطائرات المحملة بالرجال والعتاد إلى جسر الشغور وليس إلى 

تتجه جنوباً نحو العدو الصهيوني، ولكن البعثيين أعلنوا  أنالمفروض  كانالطائرات اتجهت شماالً، و

القضاء على الرجعية )اإلسالم والعلماء والدعاة  أناستلموا الحكم في سورية، قالوا  أنذلك صريحاً منذ 

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(.

وية، وطريق حمام الشيخ عيسى، وساحة البريد، ناكر، والثنزلت الطائرات حول البلدة )في معمل الس
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 طوقتها الوحدات الخاصة وفرضت منع التجول. أنومحطة القطار ..(، ونامت البلدة بعد 

 مذابح الليلة األولى :

وبدأت الوحدات الخاصة تعتقل كل من تصل يدها له وتقتله في الحال، دون معرفة شيء عنه، وهكذا 

هم أحرقوا أنقتلوا قرابة خمسين مواطناً مسلماً ومسيحياً، وكل من وقع في يدهم خالل الليلة األولى. كما 

منها محالت الذهب، ومحالت نهبوا ما فيها من البضائع، و أنقرابة ثالثين محالً تجارياً للمواطنين بعد 

داسوا مصاحفها ) األخ عبد الباسط حلي يرحمه هللا ( األقمشة ومحالت األدوات الكهربائية، ومكتبة 

 ومزقوها قبل حرقها، في الشارع الرئيسي للبلدة.

 ي :نامذابح اليوم الث

لي جسر الشغور، هم من أهاأنذبحت خمسين مواطناً، ال ذنب لهم سـوى  أنبدلت الكتيبة األولى بعد 

ية صارت تعتقل الرجال من البيوت ويجمعونهم في مراكز تمركز الوحدات ناواستلمت كتيبة ث

واع التعذيب كالضرب بالكابالت الحديدية، ويحرقون لحاهم، أنالخاصة، ثم يسومونهم أقسى 

 ويصعقونهم بالكهرباء .. إلخ.

 كانات، فيقتلونهم حاالً دون تحقيق معهم، ووا يسألون الرجال المعتقلين من هم من طالب الجامعكانو

هم من طالب الجامعات، وقد استشهد قرابة خمسة عشر طالباً من طالب الجامعات بعضهم أنجريمتهم 

 من آل الشيخ، والحلي، وغيرهم.

ي أو الثالث قامت الجرافات بتحميل الجثث من الشوارع ودفنوها في حفر جماعية بدون ناوفي اليوم الث

 صالة جنازة.كفن أو 

 حفلة الوداع قبل نقل الرجال إلى إدلب:

وبعد التحقيق المبدئي، والتعذيب الرهيب، نقلوا عدداً كبيراً من رجال الجسر إلى إدلب، وبعد تحميلهم 

الوحدات  تكانفي السيارات مكبلة أيديهم وأرجلهم باألسالك الشائكة، يضربونهم ضرباً شديداً، و

تسلمهم للمخابرات العسكرية لتكمل معهم التحقيق. ويصل الضرب إلى حد  أنالخاصة تودعهم قبل 

 ه مات لذلك يتركونه وينشغلون بغيره.أناإلغماء فيظنون 
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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 

ودية، وزرزور، والحمامة، والشغر، وخربة الجوز، وبكسريا )حيث قتلوا معلم المدرسة في هذه ناالج

 األخيرة(.

 أســكتوا المؤذن:

العصر، فأمر الضابط جنوده: "أسكتوا هذا الحمار حاالً"  ناوفي قرية الحمامة نزلت الطائرات مع آذ

، نافتوقف المؤذن ولم يكمل األذ ناهو أكمل األذفأسرع الجنود إلى المسجد وهددوا المؤذن بالقتل إذا 

يسرعوا ويجتمعوا عنده أمام المسجد  أنثم تناول الضابط مكبر الصوت في المسجد ونادى أهل القرية 

حاالً، ثم قال الضابط: كل من يسمع اسمه يأتي إلى عندي، وأخرج ورقة كتب فيها عدة أسماء حصل 

ملت كل المواطنين المتدينين، وبعض البعثيين القوميين، وحتى عليها من البعثيين في جسر الشغور، ش

ه توجد حزازات شخصية بينهم وبين رفاقهم فاتهموهم بأخطر نأكالبعثيين المحافظين على صالتهم )و

مسلمون(، وصار الضابط ينادي على أسماء معظمهم من )المسلحين(  ناهم إخوأنتهمة وهي 

ل يومين في جسر الشغور، ولما لم يتقدم أحد غضب الضابط، المعتصمين بالجبل، وبعضهم معتقل قب

وقال: كل ما ناديت على واحد يتقدم واحد منكم، الشخص نفسه، أو أخوه أو والده أو ابنه، وإذا لم يتقدم 

.. وهكذا تقدم أقرباء )المسلحين( خوفاً على األطفال والنساء من الذبح، وبعد  نآلأحد فسأقتلكم جميعاً ا

من القائمة، عذب الباقين بما يحلو له، ثم صرفهم، وقامت الوحدات بتفتيش بيوت هؤالء تهاء نالا

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:

: اعتقلوني ) وقابلته في دول الخليج (  الجسري" أحد الناجين من مذبحة جسر الشغور نايقول "أبو حي

بدلت الكتيبة األولى )كتيبة الذبح(  أنية والنصف من مساء الليلة األولى بعد نامن بيت قريبي في الث

ي آثارها بعد أنية )كتيبة التعذيب(، وربطوا رجلي بقطعة أسالك شائكة )وأرأنواستلمت الكتيبة الث

ت تدخل في يدي وقدمي كلما كانعشرين سنة( وكذلك ربطوا يدي خلف ظهري بأسالك شائكة، 
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ك من قوة، بالعصا والكابالت وبحذائه ل علي الضابط ضرباً بكل ما يملهاناركلوني بأحذيتهم. ثم 

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 عدداً مخيفاً من 

ع ولهجتهم المكروهة عندنا، وحالما شاهدوني حيث الكثرة من جنود الوحدات الخاصة بلباسهم المبرق

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.

: هذا رمى  وا يقولون عنيكانمات، فطـس، و هم صاروا يقولون:أنويقول لي أحد المعتقلين )..( 

عاصي  نابرشاش على الطائرات العمودية قبل هبوطها. وفي يوم األربعاء استيقظت على صوت عدن

 أن)مدير مخابرت إدلب( يسألني أين وضعت الرشاش؟ ووجدت في جيوبي طلقات من الرصاص، بعد 

 كرت ذلك، قال ليأننها هذه الطلقات، ولما أخذوا أوراقي وساعتي ونقودي من جيوبي ووضعوا بدالً م

 كاره، هذه الطلقات ما زالت في جيبك.نا: دليلنا مادي وال تستطيع 

بعض المجاهدين أطلق النار على الطائرات، ولم يتمكن )عناصر األمن( من  أنوعرفت فيما بعد 

هم تمكنوا من أنيثبتوا لرؤسائهم  أنمعرفة هؤالء )المسلحين(، )وربما قتلوا في الليلة األولى(، وأرادوا 

 معرفة هؤالء الذين أطلقوا النار على الطائرات.

عاصي يحرق لحيتي بوالعة الغـاز، وأحضر الجنود فأوجعوني ضرباً حتى تمنيت الموت  ناوبدأ عدن

 كي أخلص من هذا العذاب، حيث صار جسدي مبرقعاً مثل ثيابهم، وصاروا يتندرون علي ويقولون لي

ا أطلقت النار على الطائرة، والرشاش دفنته في أن:  ن الوحدات الخاصة. لذلك قلت لهم: صرت م

ه لم يفعل ذلك، ولكنه قال لهم ذلك لعلهم يقتلونه أن، ففرحوا بهذا الكشف )وأقسم لي الراوي ناالبست

ال إلحضار الرشاش، وفي الطريق ق نافيرتاح من العذاب(، فذهب معه مجموعة من الجنود إلى البست

ي ال أعرف أحداً منهم وال أعرف أنوهناك رفاقك يقتلوننا، فأقسمت له  نات تأخذنا إلى البستأن:  قائدهم

 .ناأين هم، ومع ذلك عاد ولم يجرؤوا على دخول البست

وفي إدلب وضعوني في الدوالب وعددت أربعين ضربة، ثم صرت أصرخ ولم أعد أطيق التحمل 

، ودخلت مقر الحزب يوم ناا منظم مع اإلخوأن ا تريدون: "فصرخت وقلت لهم أعترف لكم بكل م

ه لم يسبق أنثم أقسم باهلل أمامي بعد عشرين سنة  المظاهرة، وأخذت سالحاً، ورميت على الطائرة .." )
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ه ليس له سوى المحافظة على دينه، ومنه اللحية وهي واجبة أمر بها رسول هللا أنله دخول أي تنظيم، و

 يقتلوه فيرتاح من تعذيبهم(. أنه قال لهم ذلك على أمل أنلم، وصلى هللا عليه وس

 أنوبعد هذا االعتراف صاروا يتوددون إلي، وقالوا لي سوف نفرج عنك بعد كل ذلك إذا وعدتنا 

أعود إلى محلي التجاري في  أنأعدهم بذلك، على  أنتتعاون معنا لمصلحة وطنك، وقد ألهمني هللا 

ت، ويمرون علي دورياً ألخبرهم بكل ما شاهدت وسمعت عن كانكما جسر الشغور، وأطلق لحيتي 

 جسـر الشـغور.

وبعد خروجي استمر العالج تسـعة شـهور حتى كتب هللا لي الشـفاء، وخاصة من جروح رأسي التي 

تقضي علي لوال رحمة هللا. ثم رزقني هللا تأشيرة عمل في إحدى دول الخليج، فخرجت من  أنكادت 

نة(، وتابعت العالج خارج سورية حتى عادت لي الصحة ثالثين س)بعد  نألبلدي ولم أعد إليه حتى ا

ينبت عليها بعد  أنوالعافية وهلل الحمد. )وكشف عن رأسـه فبدت آثار الجروح العميقة التي أبى الشعر 

 (. ربع قرن

وا في الجبل، ولم تجرؤ الوحدات كان)المسلحين( من أبناء جسر الشغور  أنوال بد من التنويه إلى 

تقمت من أهليهم كما فعلت في حماة وحلب وإدلب وغيرها، ناالخاصة يومها على مهاجمتهم، ولكنها 

 بناء على نصيحة خبراء الجريمة الروس . 

 

 ـو في حلبنامذبـحـة هــن

فاي الياوم  ،(11/8/1980وافق ) ــهـ الم1400صباح يــوم عيد الفطر لعــام  هاأنالمميز لهذه المجــزرة 

ت هااذه المجاازرة إلرهاااب الشااعب العربااي كاناا ،الااذي ياازور فيااه المساالمون أقاااربهم يتفقاادون أحااوالهم

 وإجباره على الخضوع لنظام األقلية .  ،السوري

وعماالً بنصايحة الخباراء  ،لمقاتلاة عنصاراً مان مخباري األمان فاي حاي المشاارقةربمـا اغتالت الطليعاة ا

قامات هاذه  ،الذي كلاف بإخضااع حلاب ،بقيادة العميد شفيق فياض ،السوفييت قام جنود الوحدات الخاصة

ً  ،العناصر صبيحة يوم عيد الفطر دون معرفاة أسامائهم وال  ،بجمع عدد من أهالي حي المشاارقة عشاوائيا
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و، حياث فاتح جناود ناواقتادوهم إلى مقبرة هن ،هم من حي المشارقةأنالمهم  ،تماءاتهم السياسية أو الدينيةنا

الوحدات الخاصاة الناار مان أسالحتهم الرشاشاة التاي اشاتراها الشاعب الساوري مان ثمان طعاماه وشارابه 

لذي دفع ثمنها ليحرر بهاا وإذ بالجيش العقائدي يقتل بها الشعب ا ،ـ كما يظن الشعب ـ الجوالنليحرر بها 

 أرضـه . 

ماان القتلااى  كااانو ،وجاارح مئااات آخاارون ،( مواطناااً بريئاااً ياارحمهم هللا تعااالى83سـااـقط علااى الفااـور ) 

وهاو بعثاـي . كماا قتال عادد مان ماوظفي  ،الدكتور عبد الرزاق عرعور األساتاذ فاي كلياة الهندساة بحلاب

الجيش العقائادي قاتلهم لسابب  أنوهو  ،جواب بسيط جداً الحكومة الموالين لها . كيف يقتل هؤالء !!؟؟ وال

حياث اغتيال عنصار واحاد فقاط مان مخباري السالطة . وهكاذا  ،هام مان حاي المشاارقةأنوهاو  ،واحد فقاط

 نصحهم الخبثاء السوفييت . 

تفتح بها ثغرات للهجاوم علاى خناادق  أنالمفروض  كانثم حفرت قوات الجيش العقائدي بالجرافات التي 

بادالً مان ذلاك اساتخدم الجايش العقائادي هاذه الجرافاات فاي حفار خناادق  ،الجاوالنالصهاينة الذين احتلوا 

ألوا عن أسمائهم .حفرت الجرافاات خنادقاً فاي مقبارة ــرياء الذين قتلوا ولم يسـون األبـواطنــيدفن فيها الم

وطمرت جثث األبرياء في هذا الخندق . وهكذا فعلت عدة مارات  فاي مجاازر حمااة الفرعياة . ثام  ،وناهن

و[ الاذي ناحرثت المقبرة كلهاا وساـوتها بااألرض . المقبارة التاي يرقاد فيهاا البطال الساوري ] إباراهيم هنا

ة باساامه باال حرثااوا المقباارة المسااما ،لاام يحترمااوا اسـااـمه وقبااـره ،وأقااض مضاااجعهم ،حااارب الفرنساايين

 ذه أسماء بعض الضحايا األبرياء في هذه المجزرة :وه   يرحمه هللا .

 االسم العمر االسم العمر

 الحاج أحمد عرعور سنة70 محمد عرعور 50

 محمود عرعور 40 عبد القادرعرعور 40

 زهير عرعور 38 علي عرعور 22

 عبد الرزاق عرعور 28 عبد الفتاح عرعور 29

 محمد عرعور 20 بكري عرعور 16
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 عرعور ناغس 24 عمر حوري 40

 محمد حوري 15 حسن حوري 28

 عبد القادر حوري 29 خالد حوري 17

 صالح حوري 16 احمد دايــة 27

 نايحيى دود 45 ناعبدو دود 17

 نااحمد دود 38 ناعمر دود 40

 ناحسن دود 37 نامصطفى دود 35

 صبحي الفيل 35 احمد الفيل 55

 عبد الهادي الفيل 25 الفيلابن صبحي  11

 حسني الفيل 12 الفيل نامرو 20

 احمد درويش 41 محمد جمال مجدمي 20

 عماد درويش 21 اياد درويش 18

 احمد فارس 17 محمد فارس 35

 يوسف قوجا 18 احمد دياب 35

 طرشأعبد الرزاق  22 طرشأمحمد  29

 

وبرضاى أمريكاي التاي  ،ذلاك كلاه يجاري بمارأى مان األقماار الصاناعية األميركياة أنومما يجادر ذكاره 

د الطغااة المساتبدين إذا حققاوا ناأمريكاا تسا نألو ،القتلاى مان المسالمين نأل ،تحاارب اإلرهااب هاأنتدعي 

 وهكذا يفعل نظام األقلية في سوريا . ،ة في العالم العربيناأطماع الصهي

 (1980)مجزرة سجن تدمـر األولى 
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وهذه أول مجزرة يزيد فيها الضحايا على ألف  ،كثيرة لبنانمجازر النظام األسـدي في سوريا و 

وكما سترون في ساعة واحدة قتل  ،وهذه بداية تنفيذ مخطط القتل واإلرهاب األسدي ،مواطن

ً المجزرة المستمرة التي دامت عدة  ،أكثر من ألف من خيرة مواطني سوريا وفي تدمـر أيضا

وقتل خاللها بضعة عشر ألف من زهرة شباب  ،سنوات كما اتضح من كتاب ) شاهد ومشهود (

 سوريا المنكوبة بالنظام األسدي .... 

ومن تقرير منظمة العفو  ،قل من تقرير منظمة رقيب الشرق األوسطأنفي هذا الموضوع س

لعلكم لم تقرأوا هذين التقريرين ... ولعل كل باحث عن الحقيقة يرجع لهما  ،ل لكمقأنا أنف ،الدولية

 في توثيق كتاباته عن سوريا .

ليست  ،ية عالميةإنسانا ناقل عن مؤسسات أنف ،أكون في كامل الموضوعية أنوأقصد من ذلك 

 من أحد األطراف المتنازعة في سوريا .

 ( :1990لعام )يقول تقرير منظمة رقيب الشرق األوسط 

 كاد عدد من أفراد الحرس الرئاسي ينجحون في اغتيال نافي السادس والعشرين من حزير

 ناأسد الذي هرب متأثراً بجرح بسيط في يده جراء قنبلة يدوية. حّمل رفعت أسد اإلخو حافظ

تقامي من نزالء سجن تدمر العسكري ناالمسلمين مسؤولية هذا العمل ومن تـّوه خطط لعمل 

 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 

من  نا( . قطع مائت 138ن علي ديب ذي الرقم ) العسكري حيث التحق بهم مغاوير من لواء أم

( ميالً ليطأوا أرضاً في منطقة بالقرب من سجن تدمر 250الجنود بطائـرات الهيلوكبتر مسافـة )

ون من هؤالء الجنود المدججين بالسالح قد تلقوا أمراً بدخول السجن. ناثم كانوسط الصحراء. 

 ا حدث بعد ذلك داخل السجن وكما يأتي:لقد روى أحد الجنود العلويين من الالذقية م

معي في  كان"وصلت حاملة )دودج( لتقلّنا إلى السجن حيث تم توزيعنا على سبع حظائر. 

ً بإمرة المالزم منير درويش.. فتحوا لنا باب زنز ً تقريبا ة سجناء ناحظيرتي أحد عشر جنديا

( 60عددهم ) كانفيها  كانل من ة وقتلنا كناجماعية، اقتحم ستة أو سبعة جنود من صفوفنا الزنز

ً أو ) ا أحمل بندقية سريعة اإلطالق، وقد قتلت برصاص سالحي أن(، بالنسبة إلّي، ف70شخصا
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( شخصاً 550علينا قتلهم فأقدره بحدود ) كان( شخصاً أو ما يقرب من ذلك أما مجموع من 15)

منهم فقط، بعد ذلك  نااثنالمسلمين القذرين . مات أحد أفراد سرايا الدفاع وجرح  نامن اإلخو

غادرنا السجن، ذهب المالزم رائف عبد هللا ليغسل يديه ورجليه من آثار الدماء التي غطتها، لم 

ت أصوات كانت حالتنا النفسية أشدّ ما تكون رعباً، كانتستغرق العملية أكثر من نصف ساعة، 

غادرنا عائدين بطائرات  فجارات القنابل اليدوية تمتزج مع صيحات "هللا أكبر" وأخيراً،نا

 الهيلوكبتر.. وفي المـزة رحب بنا الرائد ناصيف وشكرنا على حسن أدائنا".

 الدليل األخير في الواقع، يوحي تماماً بموت ماال يقل عن )ألف( سجين في ذلك اليوم . نإ

 وجـاء كذلك في تقرير منظمة العفـو الدولية : 

 :1980الصادر في أيلول سنة  (10)( المجلد 9ذكرت منظمة العفو الدولية في العدد ) 

 .باء عن مئات القتلى(أن)سورية: مذبحة في سجن تدمر الصحراوي..  

 ناحزير 27مئات المساجين في سجن الصحراء في تدمر في سورية قد قتلوا في  أنبباء نألأفادت ا

التقديرات لعدد  نإواستناداً إلى التقارير العديدة التي تسلمتها منظمة العفو الدولية، ف 1980 )يونيو(

معتقل. وطلبت منظمة العفو الدولية إلى الرئيس حافظ  1000إلى  300المساجين الذين قتلوا تختلف من 

 للجنة(.يؤلف لجنة للتحقيق عن مذبحة سجن تدمر، ويعلن عن نتائج ما توصلت إليه ا أنأسد 

الكثيف الذي فرضته السلطات الحاكمة على هذه المجزرة المروعة، فقد أرسلت  ناورغم ستار الكتم

وقد تم إلقاء  ناالسلطات السورية مجموعة من المسلحين الغتيال رئيس وزراء األردن السيد مضر بدر

ا قد اشتركا كانعنصرين من هذه المجموعة  أنالقبض على أفراد هذه المجموعة، وأثناء التحقيق تبيّن 

في مذبحة سجن تدمر الصحراوي، واعترفا بتفاصيل الجريمة، وألول مرة، يعرف العالم التفاصيل 

 ناالدقيقة لتنفيذ هذه الجريمة. وقد نشرت جريدة الرأي األردنية تفاصيل الجريمة كما وردت على لس

 .يأنراهيم الفياض، وأكرم البيشعيسى إبالعنصرين اللذين اشتركا فيها، وهما 

 وقد جاء في أقوالهما:

( من 138( عنصر من اللواء )100( و )40من اللواء )( عنصر100)المجزرة تنفيذ  اشترك في "

المقدم ( 38اللواء ) كان( طائرات هليكوبتر بقيادة قائد أر10سرايا الدفاع، حملتهم من مطار المزة )

ن أخرى( عنصراً لتنفيذ المجزرة، وعشرين 80تقى قائد العملية )نا، وفي مطار تدمر مصطفى ناسليم
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 لحراسة الطائرات. أما بقية العناصر، فوضعت في حال احتياط.

بالسيارات إلى سجن تدمر،  27/6/1980وتوجهت العناصر المنفذة حوالي الساعة السابعة من صبيحة 

وعندما وصلت إلى السجن،  قسمت إلى مجموعات، كل مجموعة مؤلفة من عشرة عناصر. أنبعد 

ت عناصر الحراسة فيه قد هيأت الجو لتنفيذ المجزرة، وأجرت تفقداً للمعتقلين قبل بدء الجريمة، كان

 السلطة قررت اإلفراج عنهم. أنبلتتأكد من وجود جميع المعتقلين في مهاجعهم، ولتوهمهم 

العزل، وترميهم بالقنابل  وتوزعت المجموعات على المهاجع، لتحصد برصاصها أرواح المعتقلين

( معتقل، واستطاع أحد 700والمتفجرات، وتقضي خالل نصف ساعة من الزمن على أكثر من )

 فاسه.أنيلفظ  أنن قبل أخرىينتزع سالح الرقيب إسكندر أحمد، ويرميه برصاصه مع  أنالمعتقلين 

، كل واحد منهما مع مجموعته، بتفريق الجثث، المالزم رئيف العبد هللا، والمالزم منير درويشثم قام 

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 مسبقاً في 

معين ر اإلجرام مهمتها، عادت بالطائرات إلى دمشق، ليستقبلهم نفذت عناص أنواٍد شرق تدمر، وبعد 

ً على كل واحد  ناصيف )زوج ابنة رفعت أسد( ً عملهم الوحشي )بالبطولة والرجولة( وموزعا واصفا

التابعة لمنظمة األمم  نساناإل( ل.س مكافأة على ما اقترفته يداه. ولقد اطلعت لجنة حقوق 200منهم )

في جنيف، في دورتها السابعة والثالثين، على وقائع مجزرة تدمر، خالل مناقشتها المتحدة، والمنعقدة 

في العالم، ووزعت على اللجنة الوثيقة  نساناإلتهاكات حقوق نابمن جدول األعمال الخاص  13للبند 

ي، وعيسى ناالتي تضم إفادات المشاركين في مجزرة تدمر، وهما أكرم بيش 4/3/1981رقم تاريخ 

 الفياض.إبراهيم 

مضمون المذكرة، وشارك في النقاش مندوبو  9/3/1981تاريخ  1632وناقشت اللجنة بجلستها رقم 

 األردن، والعراق، وسورية.

 :  (والصحف األردنية ،كما نشر في التلفزيون األردني ) يناويقول الجندي أكرم بيش

فيه  كانا كنت مع مجموعة االحتياط التي ظلت هناك في المطار، لما طلعوا العناصر من السجن أن

بعض الناس ملطخين بالدماء، ملطخين ثيابهم بالدماء، بعرف أسماء الذين تلطخت ثيابهم بالدماء  :  

 لى الطائرة.المالزم رئيف عبد هللا، المالزم منير درويش، الرقيب علي محمد موسى وطلعنا كل واحد ع
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        دــمعنا واح كانة . ــرة الظهر بعد تنفيذ المهمــية عشنااعة الثـــ  وصلنا إلى مطار المزة حوالي الس

صاب معنا واحد فيه المالزم ياسر باكير من اللواء ناه أني أعرف نالوالشي اللي خ ) عسكري مصاب (

ياللي  نساناإليجتمع فينا  في السينما إذا سأل عن  ه قائد اللواء بدهأنقال وجه كالمه لكافة العناصر  40

صاب. قلنا له ماشي الحال. ناه طلقة مرتدة ضربت في الحائط ورجعت عليه بعدين أنصاب قولوا له نا

 واجتمعنا في قاعة السينما. 40وطلعنا بالسيارات واتجهنا اتجاه اللواء 

تو قمتوا هأل بعمل بطولة بعمل رجولة أن:  هأنج: ـ  الرائد معين ناصيف ألقى فيهم كلمة شكر بذكر منها 

يتحدث  إنسانه ألول مرة بنكلفكوا بهيك مهمة.. بعدين طلعنا من قاعة السينما وأخذ يعني كل أنمع العلم 

من مفرزة حراسة الرائد  ا مع أحد زمالئي هناك وهو الرقيب علي محمد موسىأنمع زميله فالتقيت 

ه اشلون هناك تمت العملية.. أنه هو من الجماعة ياللي دخلوا على السجن نفسه نألمعين ناصيف سألته 

عناصر وكل مجموعة تسلمها  8ت كل مجموعة حوالي كانه قسمونا على شكل مجموعات، وأنقال لي 

وا يفوتوا إلى الغرفة ياللي فيها السجناء يفتحوا الباب كان -حسب ما قال لي -وا يفوتوا يعني كانضابط 

وا كانوا يستنجدوا. قال كانويطخوهم مباشرة بدون سؤال بدون أي كالم. فقلت له طيب هذوالك ما 

أختك ما تقتلنا.  ناأمك.. مش نامحمد.. مش ناهللا.. منش ناوا يقولوا لنا منشكانيستنجدوا ويقولوا هللا أكبر 

 وا يستمعوا لها لحكي هاي نهائياً.كانه ما أنقال لي 

وطّخوهم بعدين طلعوا قلت له طيب قديش تقدر عدد القتلى ياللي داخل السجن من السجناء. قال لي عدد 

ي وزعوا لكل ناقتيل من السجناء هذول ياللي في السجن وفي اليوم الث 600أو  500القتلى يطلعوا 

 ليرة سوري. 200تركوا بالمهمة كل واحد الناس هاللي اشتركوا لكل الزمالء ياللي اش

 يناتناالثمفي  بعض مجازر السلطة 

 

الاذين سااعدوا ساتالين  ،( استقدم نظام األقلية في سوريا خباراء الجريماة الساوفييت1980في أوائل عام )

ت كاناف ،استقدمهم لالستفادة مان خبارتهم فاي إباادة الشاعب الساـوري ،على إبادة ماليين المسلمين يومذاك

تقتال السالطة  ،يوجاد فياه ولاو عنصار واحاد مان الطليعاة المقاتلاة كاانتقتل السلطة في كال م أننصيحتهم 

 يكون هذا العنصر من بينهم . أنخمسين مواطناً على األقل ؛ على أمل 

قدم الخبراء الروس نصيحتهم بقتل الشعب، كي يبتعد عن المجاهدين واليقدم لهم أي معونة،  أن بعد

وسرايا  ،والوحدات الخاصة ،وسرايا الدفاع ،ارتكبت السلطة السورية ممثلة بأجهزة المخابرات
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ال عدداً كبيراً من المجازر الوحشية والتي راح ضحيتهاآالف المواطنين األبرياء من األطف ،الصراع

  والنساء وهذا سرد ألهم هذه المجازر :

حيث قصفت السلطة المدينة براجمات الصواريخ والدبابات  ،(1982)المجزرة الكبرى في مدينة حماة  ــ1

( من المواطنين 45000ــ 30000وقتلت حوالي ) ،والطائرات العمودية، وهدمت ثلث أحياء المدينة

وثالث  ،ين مسجداً ناية وثمناشيوخ، وهدمت أحياء بكاملها، وثماألبرياء معظمهم من النساء واألطفال وال

 . ( م1982وذلك في شباط )  ،كنائس

حيث قتلت سراياالدفاع السجناء في مهاجعهم وراح  م (1980) نامجزرة تدمر الكبرى في حزيرــ 2

 . المسلمين  ناومعظمهم من اإلخو ،ضحيتها حوالي ألف مواطن من خيرة أبناء البلد

ً   م ( 1980/ 3/ 10مجزرة جسرالشغور في)ــ 3  ،حيث قتلت سراياالدفاع حوالي ستين مواطنا

ً  ،وجرحت عشرين واعتقلت مائة مواطن  .وهدمت وأحرقت خمسة عشر منزالًوأربعـين محالً تجاريا

في أول تمشيط للمدينة من قبل الوحدات  م ( 1980/ 4/ 12ــ   5مجزرة حماة األولى في ) ــ 4

ً مع الضرب  ،ث قطعت المدينة عن العالم وحبست عنها الماء والكهرباءحي ،الخاصة ً بيتا وفتشت بيتا

( 54المدينة وشخصياتها الشعبية مثل الدكتور عمـرالشيشكلي ) ناوقتلت عدداً من أعي ،والنهب والشتم

عاماً، رئيس جمعية أطباء العيون في سوريا، لذلك قلعوا عينيه وألقيت جثته في حقل قرب قرية مجاورة 

( عاماً وهوأحد زعماء الكتلة الوطنية وصاحب بيت األمة أيام الجهاد ضد 80للمدينة. وخضرشيشكلي)

ثم نهبوا التحف األثرية الموجودة في البيت  ،وقد حرقوه بصب األسيد عليه في بيته ،االستعمار الفرنسي

( عاماً. والمزارع أحمد قصاب 37. والدكتور عبدالقادر قنطقجي وهو طبيب جراحة عظمية)

يقتلوه . كمااعتقلت السلطة مئات المواطنين  أنقلعوا أظافره وقطعوا أصابعه قبل  ،( عاماً 55باشي)

 . السجون وزجوا في

جبل الزاوية حيث مشطت السلطة منطقة  م (1980/ 5/ 15ــ13مجزرة جبل الزاوية بتاريخ) ــ 5

وأريحا، وقتلت أربعة عشر مواطناً، واعتقلت المئات وحطمت أشجار الفاكهة والزيتون في الحقول، وأتلفت 

 . محاصيل الفالحين على طريقة االستعمار الفرنسي في تلك المنطقة

حيث ضربت السلطة مسجد األحدب وأحرقت عدداً من  م (1980/  5/  12) يةنارة حماة الثمجزــ 6

 . نأخرىوقتلت مؤذن المسجد وأحد عشر مواطناً  ،المنازل في حي باب القبلي والبرازية
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راياالدفاع مائة ــــ( حيث قتلت سم 1980/ 8/  11مجزرة حي المشارقة بحلب صباح عيد الفطر)ــ 7

ً ـودفنتهم بالجمواطن   . رافات وبعضهم مازال حيا

حيث أعادت السلطة تمشيط المدينة وقتلت ثالثة  م (10/10/1980مجزرة حماة الثالثة في )  ــ 8

 . عشر مواطناً بريــئاً 

اقترفت السلطة مجزرة الحجاب حين نزعت بالقوة حجاب  م (1980/ 9/ 29مجازرالحجاب في )  ــ9 

تقلت ناع دمشق، وسقطت ضحايا بريئة من النساء والرجال ولعدة أيام، والنساء المصونات في شوار

 . تهاكات الحجاب وردود الفعل إلى المحافظات األخرىنا

ية األولى ناحيث شكلت السلطة ثالث محاكم ميد ،المجازرالمستمرة في سجن تدمر العسكريـــ 10

ومقرالمحكمة  ،مدير المخابرات العسكرية في حمص وأحد أقارب الرئيس ناقاضيهاالعقيد غازي كنع

حبيب باشرت عملها في سجن كفرسوسة ثم  أنية قاضيها النقيب سليمناوالث ،في سجن تدمرالعسكري

نقل إلى تدمر، والثالثة فيها ثالثة قضاة وتتلقى األحكام جاهزة من العقيد علي حيدر والعقيد علي دوبا 

 . السلطة كانروكالهما من أ

( دقائق يقر فيهاالمتهم بمايقوله القاضي تحت سياط الجالدين،  5ــ  3ت مدة المحاكمة تستمر ) كانو

 : وتتراوح األحكام بين

 . المسلمين ناه من اإلخوأنــ اإلعدام لمن غلب على ظنهم 1

 . المسلمين نات له عالقة ضعيفة باإلخوكانــ السجن المؤبد لمن 2

 . خمس عشرة سنة لمن تعاطف مع اإلسالميين أوأسدى معروفاً إلى أحدهمــ السجن 3

 . ي في السجن أعدمواقانونحتى إذا وصلواالسن ال ،ــ السجن ست سنوات على األحداث4

ــ البراءة مع االحتفاظ به في السجن حتى إشعارآخر وصل عند البعض إلى خمسة عشر عاماً، حيث 5

 م .1995أفرج عنهم في عام 

وقد نصبت خشبات  ،أيام على المحاكمات ينادى على المحكومين باإلعدام في آخرالليل مضى بعد 

( ويجمع المحكومون في غرفة الورشة ثم تقيد  6 ،5اإلعدام أمام الجدار الغربي المطل على الباحتين ) 

ً في المرة الواحدة .   80ــ  30وينفذ اإلعدام في )  ،أيديهم وراء ظهورهم ت مواعيد كانو( سجينا
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 ً ت صيحات ) هللا أكبر وهلل الحمد ... النصر كانوأثناء التنفيذ  ،اإلعدامات االثنين والخميس أسبوعيا

 ثم تمكن الجالدون فيما بعد من تكميم أفواه األخوة قبل إعدامهم رحمهم هللا تعالى ،كانلإلسالم ( تمأل الم

 سدها بالالصق ...وذلك  ب .    

 بشار بعض المجازر في عهد

ً ( وقتل فيها 1982ارتكب حافظ األسد مجزرة حماة )  وذهل  العالم كله من  ،قرابة أربعين ألفا

، أي فعل في سوريا كلها ، وهذه بعض مجازر بشارممها على سوريا كلهاعثم  جاء  بشارو ،وحشيته

    مافعله والده في حماة .

 (2012مجازر حمص )

،2012خالل شهر شباط عام  حمصعلى مدينة  الجيش السوريحملة شنها  
[6]

أدت إلى سقوط قرابة  

.نآلجريح حتى ا 1,800قتيل و 1,000
[7]

عندما قصَف )فبراير(شباط  3اليوم األول للمجزرة هو  كان 

إلى  200موقعاً عدداً ضخماً من القتلى تراوحت إفاداته من  ،الجيش حي الخالدية براجمات الصواريخ

ً جداً، فبلغ إجمالي عدد القتلى )بما في ذلك قتلى  5قتيالً، ثم تجدد القصف يوم  337 شباط وجاء عنيفا

عادَ  شباط 22في يوم األربعاء و ،قتيالً  755حوالي  شباط 10ة( بحلول يوم الجمعة مجزرة الخالدي

ً جداً بشكل ُمفاجئ ليَبلغ عدد القتلى  ومصور فرنسي  صحفية أمريكيةتقريباً، بينهم  60القصف عنيفا

دالع االحتجاجاتنابالقصف للمرة األولى منذ  صواريخ سكود، كما استخدمت خالله نامعروف
1
  .

ارتفعت أعداد القتلى مجدداً في أيام شهر شباط األخيرة، ثمَّ بدأ الجيش بمحاولة اقتحام حي بابا عمرو 

ً من القصف العنيف على  26سحابه بعد ناأعلَن الجيش الحر  آذار 1، وفي شباط 29أخيراً في  يوما

 الحّي.

ل عن خمسة وأربعين مدنياً ارتكبت مجزرة في حي كرم الزيتون راَح ضحيتها ما ال يَق آذار 12في 

إجماليُّ القتلى فوق  كانلوا ذبحاً بالسكاكين، كما طالت المجزرة حيَّي العدوية والرفاعي الُمجاورين، وتق
                                                           

1
كنت أتحد  في منتدى أمام بعض األصدقاء السعوديين عن الثورة السورية ، وذكرت أن النظام األسدي استخدم  ـــ 

صواريخ ) سكود ( في قصف حي باباعمرو في حمص ، وعند المناقشة كان بين الحاضرين ضابط متقاعد فخطأني 
خدامها في حي وال في مدينة ، ألنها بعيدة المدى ، فقلت له : أنا أنقل ما اسمعه من وقال صواريخ سكود اليمكن است

( تكرر اســـتخدام الصواريخ البالستية 2013( وبداية العام )2012الفضائيات وما أقرأه في النت ...وفي أواخر عام )
يا ، وشاع الخبر وصار من ) سكود ( وكان يقصف شمال سوريا شبه المحرر من قواعد للصواريخ في جنوب سور
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AC.D8.B2.D8.B1.D8.A91-5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AC.D8.B2.D8.B1.D8.A93-6
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
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حمص القديمة والخالدية والقصور، موقعاً عشرات  قصف جديد على أحياء آذار 21المئة. ثمَّ بدأ في 

حركات نزوح جماعية ضخمة جداً للمدنيّين من أغلب أحياء مدينة حمص، وأدى إلى  القتلى يومياً، 

ً أحياء بابا عمرو وباب السباع والصفصافة ومجَمل حمص القديمة فضالً عن القصور  فباتت حاليا

 .كانمهجورة وخالية من السوالخالدية وكرم الزيتون مناطق شبه 

 (2012من شباط عام  3مجزرة الخالدية )  

حي الخالدية  الجيش السوري، عندما حاصر 2012 شباط 3دأت المجزرة في الساعة الثامنة مساًء يوم ب

، كما دخلت قوات بمدافع الهاونوقصف منازل المدنيين العزل فيه  بالدبَّاباتبمدينة حمص وسَط سوريا 

بأكملها وسقوط عشرات  نابهيار مناباألمن الحي وذبحت عائالت بأكملها في المنازل، وتسبَّب القصف 

قاض.نألالقتلى تحَت ا
[3]

قد بلغ عدد قذائف الهاون التي سقطت على الحيِّ في ليلة ووفَق ناشطين ف 

قوات األمن تمكنت من اقتحام  أنقذيفة. وُمنعت سيارات اإلسعاف من دخوله، كما  300المجزرة زهاء 

ي فيه تابعٍ للمحتجين وتدميره بالكامل.نامشفى ميد
[8]

 1,300قتيل و 337وبلغت حصيلة الضحايا  

ولم يَشمل القصف والمجازر حي الخالدية وحده،  [9] منزالً فوق ساكنيها. 36جريح، باإلضافة إلى تهدم 

وبابا الدريب  والبياضة وبابا عمرو شاءاتاإلنما امتدَّا إلى أحياء كثيرة أخرى من حمص، منها نإ

، وقد أوقع القصف على هذه األحياء بالمجمل ما ال َيقل عن جورة الشياحوالسباع باإلضافة إلى أطراف 

 . ى حي الخالدية نفسه قتيالً غير قتل 79

 شباط( 28 - 5القصف )) حملة بابا عمرو

)معقل الجيش السوري الحر في المدينة( في الساعة الثامنة صباحاً، بدأ  باباعمروبدأ القصف على حي 

راجمات شباط قصف على المناطق السكنية للمرة األولى منذ بدء االحتجاجات باستخدام  5في 

قتلى على األقل خالل الصباح الباكر. 4. وأدى قصف األحد إلى ُسقوط الصواريخ
[12]

وامتدَّ القصف  

حتى المساء بعدَ ذلك.
[13]

لكن الحصيلة النهائية للقتلى ارتفعت الحقاً وفَق الهيئة العامة لللثورة السورية  

قتيالً. 14لتبلغ 
[14]

 

،شباط 6جدَّدَ القصف على المدينة في الساعة السادسة صباحاً من يوم اإلثنين ت
[15]

واستهدف القصف  

ي، كما استهدف مشفى نابهيار بعض المنابوالخالدية متسبباً  اإلنشاءاتبشكل أساسي أحياء بابا عمرو و

http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AC.D8.B2.D8.B1.D8.A92-2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AC.D8.B2.D8.B1.D8.A94-7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D8.B4.D9.87.D8.AF.D8.A7.D8.A1-8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D8.B4.D9.87.D8.AF.D8.A7.D8.A1-8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9_(%D8%AD%D9%85%D8%B5)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.811-11
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.812-12
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.813-13
http://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.816-14
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ً في حي بابا عمرو وأوقع عدداً من القتلى، وأصيب خالله الناشط ناميد  كانالذي  خالد أبو صالحيا

اء القصف والعمليات متواجداً في المشفى. وبلغت حصيلة قتلى ي قتيالً. 24وم اإلثنين جرَّ
[16]

 

شباط 7بدأ القصف من جديد يوم الثالثاء 
[17]

والخالدية والبياضة، اإلنشاءاتليبلغ أحياء بابا عمرو و 
[18]

 

وفق المعارضة،من المناطق المستهدفة  كانوقد أدى القصف إلى حدوث حركات نزوح كبير للس
[17]

في  

الُمستهدف الرئيسي بالقصف، حيث  كانلذي قطاع للكهرباء واالتصاالت عن حي بابا عمرو اناظِلّ 

قذيفة يوم  500المدفعية وراجمات الصواريخ قصفته بحوالي  أنبأفادت الهيئة العامة للثورة السورية 

الثالثاء استهدفت األبنية السكنية والمساجد ومرافق مدنية أخرى. بلغت األرقام التي أعطتها المعارضة 

اء العملية ا جريح. 200قتيالً و 95لعسكرية على المدينة أكثر من في نهاية اليوم جرَّ
[18]

 

تواصل القصف وإطالق النار على أحياء باباعمرو والخالدية والبياضة  شباط 8في يوم األربعاء 

 18والرفاعي وكرم الزيتون ووادي العرب. وفي َصباح اليوم قطعت السلطات الكهرباء عن مشفى فيه 

ً  19من األطفال الخدج وفق المعارضة، وهو ما أدى إلى وفاتهم جميعاً، كما قتَل  ن من أخرىشخصا

ً بالسكاكين على أيدي ثالثة عائالت في  [20] .الشبيحةحي السبيل بحمص ذبحا
وفي بابا عمرو، استمرَّ  

عدد المنازل التي  أنبقطع الكهرباء والماء عن الحي واستهدف القصف معظم منازله، وأفادَ ناشطون 

اء القصف المدفعي والصاروخي قد بلغ  ي نااإلضافة إلى ذلك أفاد طبيب ميدمنزالً. وب 30احترقت جرَّ

جريح، ويَصعب الوصول إلى العديد منهم إلسعافهم. وأما قوات الجيش  500عدد جرحى الحي بلَغ  أنب

فقد بدأت بدخول أطراف بابا عمرو يوم األربعاء، ووصلت حتى مسجد القباب ودخلت المستشفى 

قتيالً. 93األربعاء في حمص الحكومي فيه مقتربة من الحي. وقد بلغ إجمالي عدد قتلى 
[20]

 

النار مرميين في الشوارع ونزفوا حتى الموت نتيجة عدم وقد ظلَّ العديد من جرحى القصف وإطالق 

ً شاركت  .ية الوصول إليهم إلسعافهمكانإم للمرة األولى في القصف على  المروحيات العسكريةأيضا

قتيالً في مدينة حمص  112أحياء حمص يوم الخميس. وأدت عمليات الخميس العسكرية إلى سقوط 

بالمجمل.
[4]

  

جندي، وأدَّى  1,000استمرَّ حصار حي بابا عمرو بقوة تتألف من حوالي  شباط 11في يوم السبت 

ض حي كرم  15ف الحي بالرشاشات الثقيلة إلى ُسقوط قص قتيالً معظمهم في حي بابا عمرو، كما تعرَّ

حلَّقت فوق أحياء بابا عمرو والبياضة  مروحيات عسكرية أنبالزيتون لقصف وقد أفاد ناشطون 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.817-15
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.815-17
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.814-16
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.815-17
http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.819-19
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.819-19
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.819-19
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8112-3
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9


135 
 

[26] والخالدية.
 

 أناليوم السَّابق، كما قال طبيب  دخله الجيش في أنفقد نُهبت العديد من محاِلّه بعد  اإلنشاءاتوأما حي 

 34ي من نقٍص في المواد الطبيَّة. وبلغت حصيلة قتلى اليوم ناي في مدينة حمص يُعناالمستشفى الميد

ً قتلوا خالل االشتباكات مع الجيش النظامي. 14قتيالً بينهم  ً منشقا عسكريا
[28][29]

 13وبحلول اإلثنين  

ية نساناإلأغلقت جميع مخابز مدينة حمص أبوابها باستثناء فرن واحد، وهو ما تسبَّب بتفاقم األزمة  شباط

في المدينة، مع نقص حاد بالمواد الغذائية في معظم مناطقها.
[30]

 

معدَّل ُسقوط القذائف على الحي يُعادل قذيفة كل دقيقتين. وقد أدى هذا القصف إلى ُسقوط  أنبكما أفادوا 

.اإلنشاءاتقتيالً في المدينة، بينهم سبعة في بابا عمرو وواحد في  35زهاء 
[31]

 17في يوم الجمعة  

ه أنبوالخالدية وكرم الزيتون، ووصفه ناشطون  اإلنشاءاتعادَ القصف على أحياء بابا عمرو و شباط

قتيالً. 14شباط الماضي، وتسبَّب بُسقوط ما ال يَقل عن  3األعنف منذ بدء الحملة في  كان
[37]

  

ير معروٍف كيف ماتوا بالضبط. قتلى مجهولي الهوية، وغ(  9 )وفي اليوم التالي ُعثَر في المدينة جثث

 250، وقد سقطت خالله شباط 21كما تواصل القصف لليوم الثامن عشر على التوالي في يوم الثالثاء 

قاض، وفي اليوم ذاته خرج رتل من أكثر من نألتشل أكثر من عشرين قتيالً من بين اناقذيفة على الحي و

مدرعة من دمشق باتجاه حمص لدعم قوات الجيش النظامي. 50
[42]

وقد أوقَع هذا القصف الذي دام  

قتيالً الثالثاء، باإلضافة إلى مئات الجرحى.  45أشدَّ من األيام السابقة ما ال يَقل عن  كانقرابة ساعتين و

على  ناإلى إقامة هدنة بين الجيش الحر والنظامي مدتها ساعت ب األحمر الدوليصلىالكما دعت منظمة 

ية إلى أهالي األحياء المحاصرين.نساناإلاألقل يومياً للتمكن من إيصال المساعدات 
[43]

 

قامت بعض المروحيات العسكرية بالتحليق فوق مدينة حمص، وبعدَ  شباط 22في صباح يوم األربعاء 

ذلك بقليل بدأ القصف عليه ُمجدداً. وقد تسبَّب القصف العنيف بتدمير الكثير من أجزاء حي بابا عمرو، 

قطاع تام لالتصاالت وتحليق ناالزيتون، مع كما استهدَف أحياًء أخرى منها باب السباع والرفاعي وكرم 

قلعة المروحيات للتحري عن مواقع اللواقط الالسلكية ثم قصفها براجمات الصواريخ المتمركزة عندَ 

(   60)زات إضافية إلى الجيش من مدينة دمشق. وقد سقَط بالمجمل ، فضالً عن وصول تعزيحمص

اء القصف، بينهم الناشط السياسي البارز  ماري )ية األمريكية ، باإلضافة إلى الصحفأحمد السيدقتيالً جرَّ

داخله عدة  ئَيختب كانالذين قتال في قصف استهدَف بناًء  )ريمي أوشليك)والمصور الفرنسي  (كولفين

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8116-25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8116-25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8118-27
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8118-27
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8120-29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8121-30
http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8127-36
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8132-41
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8133-42
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B4%D9%84%D9%8A%D9%83


136 
 

[45] ب.ناصحفيين أج
 

-أرض صواريخ سكود( اتَّهم ناشطون الجيش السوري باستخدام شباط 23وفي اليوم التالي )الخميس 

واع من الغازات السامة، وهي المرة األولى أنأرض روسية الصنع في قصف حي بابا عمرو فضالً عن 

دالع االحتجاجات. وفي ناالتي يُفيد فيها ناشطون باستخدام هذا النوع من الصواريخ بقصف المدن منذ 

ه بعض الصحفيين األج ب الذين أصيبوا بهجوم البارحة )حين مقتل الصحفية األمريكية نااليوم ذاته، وجَّ

لمجتمع الدولي للعمل على إقامة هدنة تسمح بإخراجهم من حي بابا والمصور الفرنسي( مناشدات إلى ا

أطباء الجيش السوري  أنبحيث يُمكنهم تلقي العالج. كما أفادوا  لبنانعمرو الُمحاصر، وإيصالهم إلى 

اتهم الطبية المحدودة ليست كافية لمستوى اإلصابات.كانسعافهم بما لديهم، لكن إمالحر عملوا على إ
[47]

 

فقد استمرَّ بالتفاوض مع جهات رسمية للسَّماح له بدخول حي بابا عمرو  ب األحمر الدولييصلالوأما 

بعض  أنبية إلى الحي، وأفاد نساناإلحفيين الغربيين الُمصابين وإيصال المساعدات صوإجالء ال

عناصره نجحوا يوم الجمعة بالدخول إلى الحي إلجالء الصحفيين.
[49]

 

وقع قصف عنيف على أحياء بابا عمرو والخالدية والحميدية وباب الدريب  شباط 25ي يوم السبت ف

قتيالً. 24وباب تدمر، مما تسبَّب بُسقوط 
[50]

ب األحمر الدولي فقد واصل مفاوضاته إلجالء يصلوأما ال 

طلقت يوم السبت من حي بابا عمرو ثالث سيارات إسعاف تابعة له لنقل الجرحى إلى ناالجرحى، و

خارجه.
[51]

ت لمدة أسبوع تقريباً، بدأ أخيراً إجالء  شباط 28في يوم الثالثاء   وبعد ُمفاوضات استمرَّ

ض الموكب للهجوم من طرف  الصحفيين المصابين في حي بابا عمرو. لكن خالل عملية النقل تعرَّ

طر بعض الصحفيين إلى العودة لحمص، فيما تمكن الباقون من الوصول إلى القوات النظامية، واض

وترك البالد. لبنان
[54]

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

قتيالً في المدينة. 65وباب السباع إلى ُسقوط 
[55]

 

 سحاب الجيش الحر )مطلع آذار(نا 

ات األمن والجيش  26وبعد قصف عنيف استمرَّ  شباط 29أخيراً في يوم األربعاء  يوماً، بدأت قوَّ

، مما أدَّى إلى اإلنشاءاتبُمحاولة اقتحام حّي بابا عمرو من جهات "ساحة الباسل" وشارع الملعب وحي 

ات بينها وبين مقاتلي الجيش الحر، وقامت قوات األمن باستخدام بعض األهالي كدروع دالع اشتباكنا

 كانه في الصباح وعندما أنو ،قتلى أثناء العمليات،(  4)بشرية للتقدم عبر الحي خالل ذلك، كما سقط 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8135-44
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8135-44
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8137-46
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8139-48
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8140-49
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8141-50
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8144-53
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8145-54
http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
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شق الجنود الذين كلفوا بتلك المهمة في الصفوف األمامية نايستخدم الجيش المواطنين كدروع بشرية، 

ك. وتزامن على الحي رداً على ذل صواريخ سكودسحاب الجيش بُسرعة وإطالقه ناوفروا، مما أدى إلى 

ت تُهرب عبره األغذية واألدوية إلى الحي كانذلك مع تمكن القوات النظامية من قطع طريق سري 

المحاصر منذ مدة، فيما تجدَّدَ القصف على أحياء بابا عمرو والخالدية والبياضة. ووسَط كل هذه 

فجأة عن وقف كل عمليات اإلغاثة في حي بابا عمرو، وسحب  الهالل األحمر السورياألحداث، أعلن 

[57] كل متطوعيه منه.
 

سحاباً ناسحابه من حّي بابا عمرو "نا، أعلَن الجيش السوري الحر عن )مارس ( آذار (1)في يوم الخميس  

غم من ذلك فقد بقَي بعض  ً على أرواح المدنيين، ونظراً إلى نفاذ األسلحة. وعلى الرُّ تكتيكياً" حفاظا

سحاب رفاقهم، وحذر الجيش الحر النظام من اتخاذ أي إجراءات نامقاتليه في المنطقة على أمل تغطية 

قتيالً في اليوم ذاته خالل عمليات التفتيش والمداهمات في بساتين  17تقامية ضد المدنيين. وقد سقَط نا

ذبحوا بالسكاكين. (12)بابا عمرو، بينهم 
[58]

غم من حصول ال  ب األحمر الدولي على صلىوعلى الرُّ

 أنية إلى األهالي، غير نساناإلموافقة رسمية منذ الخميس بدخول حي بابا عمرو لتقديم المساعدات 

 كانذلك  أنبواضحة، وقد اتُهمت من الدخول، دون تقديم أسباب  آذار 2السلطات منعته في يوم الجمعة 

تنظيف آثار العمليات العسكرية فيه.
[59]

أشخاص جدد من أهالي بابا عمرو يوم الجمعة،  (10)وقد ذُبح  

سحاب الجيش الحر.ناكما حذر المجلس الوطني السوري من حدوث مجازر في المنطقة بعد 
[1]

  

إليه، بدأت بتمشيط الحي والبحث عن سحاب الجيش الحر من بابا عمرو ودخول القوات األمنية نامنذ 

ً أو تقوم باعتقالهم ( 14 )كل الرجال الذين يَزيد عمرهم عن ً غالبا عاماً، حيث تقوم بإعدامهم قسريا

 2,500إلى  1,000وتعذيبهم. كما حدثت حركات نُزوح كبيرة من المدينة، حيث حاول ما َيتراوح من 

ية فراراً من العمليات العسكرية والقتل واالعتقال.انلبنشخص من أهاليها الهرب منها نحو الحدود ال
[61]

  

 2012آذار    12 جزرة كرم الزيتون والعدوية والرفاعيم  حداث آذارأ 

ض حي كرم الزيتون  آذار 12في صباح يوم اإلثنين  لقصف  -الواقع في شرق مدينة حمص  -تعرَّ

 وشبيحةقتيالً من المدنِيّين. وبعد هذا القصف دخل الحيَّ ُمسلّحون  16مدفعيٍّ بالهاون أدَّى إلى ُسقوط 

، وفي هذه األثناء اعتقَل جنود الجيش عشوائياً عشرات من -حسب قول المعارضة  -لوية من الطائفة الع

ي الحّي.نابأفراد أسر سنية مختلفة في الحي وجمعوهم في أحد م
[64]

ض هؤالء المعتقلون بعد ذلك   تعرَّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.87.D8.A7.D9.8A.D8.A92-56
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.87.D8.A7.D9.8A.D8.A92-56
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.87.D8.A7.D9.8A.D8.A93-57
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.87.D8.A7.D9.8A.D8.A94-58
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.87.D8.A7.D9.8A.D8.A95-0
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.87.D8.A7.D9.8A.D8.A97-60
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D9.85.D8.AC.D8.B2.D8.B1.D8.A9_.D9.83.D8.B1.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.B2.D9.8A.D8.AA.D9.88.D9.861-63
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فصلوا )وفق رواية ناجٍ من المجزرة دُفن تحت جثث القتلى( لتعذيب استمرَّ لمدة ساعتين كاملتين، ثمَّ 

جال البنزين ثمَّ أضرموا  بينهم، فوضعوا الرجال في غرفة واألطفال والنساء في غرفة، وسكبوا على الِرّ

صاص. وأما األطفال فذبحوا أمام أمهاتهم بالسكاكين،  النار في بعضهم وأعدموا بعضهم اآلخر رمياً بالرَّ

ً با صاص بدورهم.ثمَّ اغتصبوا النساء بمن فيهم بعض القاصرات، وقتلوهم رميا لرَّ
[65]

وقد قال أحد  

ت قد نزحت منه قبل أربعة أيام كانت متبقّية في الحي كاناألسر العلوية التي  أنأهالي حي كرم الزيتون 

لماذا حدث ذلك". نألمن المجزرة، وقد أضاف: "عرفنا ا
[64]

 

جثة في مجزرة كرم الزيتون، 30أحصيَت 
[65]

قتيالً، ويَشمل ذلك  60وأما إجماليُّ القتلى فقد بلَغ زهاء  

حايا كرم الزيتون والعدوية كليهما،ض
[66]

طفالً  28قتيالً بينهم  144وقد رفعته بعض المصادر إلى  

امرأة. 23و
[67]

جريحاً. 70كما أوقَع القصف الذي سبَق المجازر وإطالق النار على المنطقة حوالي  
[64]

 

ً أنشاعت  أنبعدَ   باء المجزرة بدأت مئات العائالت السنية بالنزوح من ُمختلف أحياء حمص، وخصوصا

تشَر مناخ من الخوف بتكرار مجازر ُمشابهة.نا م الزيتون، حيثحي كر
[67]

ملَت حركات النزوح كما ش 

الجماعية حيَّي باب الدريب والنازحين، وهربت بعض العائالت إلى العراء حيث لم تجد ملجأ للمبيت 

[70] السني الواقع شمال شرق حمص. حي البياضةفيه، فيما نزحت الكثير منها باتجاه 
 

 مجازر أخرى في آذار

فرداً من عائلة  13بينهم  -شخصاً من أهالي المنطقة  44يًّا ناأعدمت قوات األمن السورية ميد آذار 9في 

[73] بالسكاكين في حي جوبر، بالقرُب من بساتين بابا عمرو.بحاً  ذ –واحدة 
 

 حملة آذار

ن قضوا خالل حملة  البويضة الشرقيةقتيالً في قرية  66)بعد يوم من تشييع  آذار 19في يوم اإلثنين  ممَّ

(كفر عاياجثة أخرى لقرية  70بابا عمرو وتسليم 
[79]

عادَ القصف مَع ساعات الصَّباح األولى بشدَّة  

)شمال المدينة( ومجَمل منطقة  والخالدية البياضةكبيرة، واستهدَف القصف المدفعيُّ والصاروخيُّ أحياء 

ً وأخلى العديد من التجار فيها حمص القديمة )وسط  ً مطبقا المدينة(، وقد شهدت حمُص القديمة صمتا

ض للنهب والسرقة. وأما حي الخضر فشهدَ حركات نزوح جماعيَّة خوفاً من  أنمحالهم خوفاً من  تتعرَّ

ه، وعلى إثر ذلك دخلته قوات الشبيحة وبدأت عمليات تمشيط كاناجتياح الشبيحة، وهجره معظم س

ض حي كرم الشامي لالقتحام  واسعة فيها للمنازل الخالية بينما باَت الحي شبه مهجور، كما تعرَّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D9.85.D8.AC.D8.B2.D8.B1.D8.A9_.D9.83.D8.B1.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.B2.D9.8A.D8.AA.D9.88.D9.862-64
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D9.85.D8.AC.D8.B2.D8.B1.D8.A9_.D9.83.D8.B1.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.B2.D9.8A.D8.AA.D9.88.D9.861-63
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D9.85.D8.AC.D8.B2.D8.B1.D8.A9_.D9.83.D8.B1.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.B2.D9.8A.D8.AA.D9.88.D9.862-64
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D9.85.D8.AC.D8.B2.D8.B1.D8.A9_.D9.83.D8.B1.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.B2.D9.8A.D8.AA.D9.88.D9.863-65
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D9.85.D8.AC.D8.B2.D8.B1.D8.A9_.D9.83.D8.B1.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.B2.D9.8A.D8.AA.D9.88.D9.864-66
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D9.85.D8.AC.D8.B2.D8.B1.D8.A9_.D9.83.D8.B1.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.B2.D9.8A.D8.AA.D9.88.D9.861-63
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D9.85.D8.AC.D8.B2.D8.B1.D8.A9_.D9.83.D8.B1.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.B2.D9.8A.D8.AA.D9.88.D9.864-66
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D9.85.D8.AC.D8.B2.D8.B1.D8.A9_.D9.83.D8.B1.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.B2.D9.8A.D8.AA.D9.88.D9.868-69
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D9.85.D8.AC.D8.B2.D8.B1.D8.A9_.D9.83.D8.B1.D9.85_.D8.A7.D9.84.D8.B2.D9.8A.D8.AA.D9.88.D9.868-69
http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D9.85.D8.AC.D8.A7.D8.B2.D8.B1_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B12-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D9.85.D8.AC.D8.A7.D8.B2.D8.B1_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B12-72
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B11-78
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D8%AD%D9%85%D8%B5)
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[82] وعمليات تمشيط.
ضت أحياء القصور والقرابيص  تعرَّ

[83]
وباب السباع والمريجة والصفصافة  

وباب الدريب )الواقعة جميعاً في وسط حمص وجلُّها من حمص القديمة( إلى قصف مدفعيٍّ بالهاون في 

،آذار 20
[84]

منازل، كما شهد حي من الر الكثيريمنها بعد تدم هاكانوأدى القصف إلى هجرة معظم س 

الخالدية هو اآلخر قصفاً عنيفاً ُمشابهاً أدَّى إلى ُسقوط العديد من القتلى والجرحى باإلضافة إلى احتراق 

ً بناء جدار فاصل بين   اإلنشاءاتحيَّي بابا عمرو ووتهدُّم عدة منازل. بدأ في يوم الثالثاء هذا أيضا

أمتار مبنيٍّ من البيتون المسلّح.(  3 )بارتفاع
[83]

 

على أحياء حمص القديمة وباب السباع والصفصافة والخالدية والبياضة، آذار 21تجدَّدَ القصف في 
[85]

 

بالخالدية وألحقت أضراراً به، وأدَّت إلى بدء حركات نزوح  جامع النوري الكبيروقد أصابت القذائف 

ً من القصف الشديد، كما خلّف القصف  قتيالً في  37جماعية من منطقة حمص القديمة والخالدية هربا

دية،ُمجَمل حمص معظمهم في الخال
[86][87]

جريحاً. وعندَ هذه المرحلة باتت أحياء  150باإلضافة إلى  

ً وخالية من السبابا عمرو وبابي السباع والدريب والح ، كانميدية وكافة حمص القديمة َمهجورة تماما

ت هَي المناطق كان - نألَيتركز عليها الُهجوم ا كانالتي  -منطقة القصور والبياضة والخالدية  نإولذلك ف

الوحيدة المتبقية المأهولة في المدينة تقريباً.
[88]

 

،آذار 22يس ياً في حي بابا عمرو يوم الخمناشخصاً ميد 14أعدَم 
[89]

كما استمرَّ حصار وقصف حي  

ابع، باإلضافة إلى استمرار القصف على منطقة حمص القديمة، وتوبعت حركات  الخالدية لليوم الرَّ

النزوح منها ومن حي القصور شمال حمص.
[90]

وقد استُخدمت في قصف حي باب السباع يوم الخميس  

ي.نابأدت إلى تهدم بعض الم صواريخ حرارية
[91]

 -وتتابع القصف على الخالدية وحمص القديمة  

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

حاء المنطقة،أنباستمرار فوق  ناتحليق الطير
[92]

 القصف قد طال في هذا اليوم حيَّي أنباإلضافة إلى  

دير بعلبة ووادي العرب.
[93]

 

ت كانفي حي الحميدية، و كنيسة أم الزنارآذار  25أصابت بعض القذائف خالل أسبوع القصف هذا في 

الشهر األخير،ية في ناتلك المرة الث
[96]

ض "جامع أبي ذر الغفاري"  في حي باب تدمر لقصف  كما تعرَّ

آذار. 29عنيف هو اآلخر في 
[99]

ض حي القصور الواقع شمال حمص   ومن ناحية األحياء فقد تعرَّ

دقيقة إلخالئه وإال  30 كانآذار، حيث دخلته القوات الحكومية ومنحت كافة الس 27إلخالء قسريٍّ في 

ستبدأ بقصفهم، افإنه
[97]

 -بدوره  -قد هجره  كانفوأما حي دير بعلبة الواقع في شمال شرقّي المدينة  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B13-81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B13-81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B15-82
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B14-83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B15-82
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B16-84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%AD%D9%85%D8%B5)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B17-85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B17-85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B19-87
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B110-88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B111-89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B112-90
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B113-91
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B114-92
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B118-95
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B121-98
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B119-96


140 
 

ه بحلول نهاية آذار.كانثالثة أرباع س
[99]

 

 ( لقتل الجماعيّ ) ا ي خالل الحملةنساناإلالوضع  

ه بدأ "عملية أنبوصَف بعض الناشطين الجيش السوري بعدَ دخوله حي بابا عمرو في مطلع شهر آذار 

هير" في الحّي، حيُث بدأ الشبيحة بُمساعدته بدخول المنازل منزالً منزالً وتمشيطها، بل وتمشيط طت

واألقبية،فاق نألجميع ا
[102]

عاماً، وبعد ذلك  14ثم اعتقال جميع الرجال الذين تزيد أعمارهم عن الـ 

في األمم  نساناإلمجلس حقوق في المنازل ويَخرجون. وقد تحدَّث الناطق باسم  نايُضِرمون النير

سيطرت عليه القوات  أنعن "تقارير بدأت تخرج من حي بابا عمرو في حمص بعد  المتحدة

الحكومية". حيث تحدَّث بعض الفاّرين من الحي عن حدوث عمليات إعدام جماعية لألهالي بعد دخول ا

  ... الجيش واعتقال الرجال

 الغذاء والدواء وظروف المعيشة 

غم من  -نسمة المتبقّين من أهالي حّي بابا عمرو  4,000ى الـانع الذين اختاروا البقاء فيه على الرُّ

يُمنَع  كانية صعبة خالل أسابيع الحصار الثالث أثناء حملة بابا عمرو. فقد إنسانمن ظروف  -القصف 

ً دخول أي مواد غذائية أو طبيَّة طواَل فترة الحصار، فضالً عن   واالتصاالت والكهرباء المياه أنكليا

حاء الحيِّ طوال األسابيع الثالثة. وهكذا فقد تردَّت وتفاقمت األوضاع أنت مقطوعة بالكامل عن كافة كان

ية كثيراً في الحي يوماً بعد يوم.نساناإل
[105]

مثل باب السباع  -وقد حاوَل أهالي بعض األحياء الُمجاورة  

للتواصل مع  الحمام الزاجلهم استخدموا أنَر الحصار بإيصال بعض اإلغاثات إلى الحي، بل وكس -

ت بسيطة ولم تكن كافية كانها وت، لكن الكميَّات التي أوصلقطاع االتصاالناأهالي بابا عمرو بسبب 

للحي بأكمله.
[32]

 

من سوء  الثلوجخفاض درجات الحرارة كثيراً في المنطقة وهطول ناكما زادَ من سوء هذه الّظروف 

قُطعت عنهم  أنالحصول على التدفئة أو الغذاء بعد  كانية فيها، حيُث لم يَستطع السنساناإلاألوضاع 

ب األحمر لإلذاعة السويسرية بعد اجتياح بابا عمرو صلىالكهرباء والوقود، وقد قال رئيس لجنة ال

خفاض درجات الحرارة: "األوضاع في غاية الصعوبة واألحوال الجوية مأساوية، الجو بالغ البرودة ناو

م الحصول على الغذاء أو الماء، وباالضافة إلى ذلك تُوجد مشكلة كبيرة والقتال دائر والناس ال يمكنه

غم من عدم تمكن ال ذاك فقد وّزع مواداً أنب األحمر من دخول الحّي صلىإلجالء الجرحى". وعلى الرُّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.AD.D9.85.D9.84.D8.A9_.D8.A2.D8.B0.D8.A7.D8.B121-98
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D8.BA.D8.B0.D8.A7.D8.A18-101
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D8.BA.D8.B0.D8.A7.D8.A11-104
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AC%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8122-31
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D9%88%D8%AC
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يات على الفاّرين من إلى األحياء الُمجاورة، الذين لم تتوفّر لهم مثل ناغذائية وطبية وحليب أطفال وبط

[104] ه األشياء ألسابيع.هذ
 

ت كانكامل في أغلب أجزاء مدينة حمص طوال فترة الحملة، و حظر تجوالباإلضافة إلى ذلك فُرَض 

المحالُّ  المواد الغذائية والطبية واالتصاالت والماء والكهرباء والخبز عن العديد من مناطقها، وأما

ض الكثير منها للتكسير والتخريب، مما دفَع أصحاب محال أخرى إلى  التجارية فقد باَت جلها مغلقاً وتعرَّ

تشَر فيها القناصة. نات خالية تماماً وكانإخالء محالهم مما فيها. وأما وسط المدينة )حمص القديمة( فقد 

آلخر في دوريات  أنبالتحليق من  المروحيات العسكريةتستمرُّ  كانوخالل مجمل فترة الحملة 

استطالعية فوَق معظم مناطق المدينة.
[81]

 

 القصف والتدمير 

على المنطقة لمدة ساعتين كاملتين، ووفَق  شباط 3ستمرَّ القصف في يوم مجزرة الخالدية بتاريخ 

قذيفة، 300ناشطين فقد بلغ عدد قذائف الهاون التي سقطت عليه في ليلة المجزرة زهاء 
[8]

وقد أدَّى هذا  

منزالً فوق رؤوس ساكنيها في الخالدية. 36القصف العَنيف إلى تهدم 
[7][9]

وبعد بدء الحملة على بابا  

المدفعية وراجمات  أنب -وم الثالث للقصف الي - شباط 7في  الهيئة العامة للثورة السوريةعمرو أفادت 

استهدفت األبنية السكنية  هاأنقذيفة في ذلك اليوم وحده، و 500الصواريخ قصفت الحيَّ بحوالي 

والمساجد ومرافق مدنية أخرى.
[18]

اء القصف  أنبوأفادَ ناشطون   عدد المنازل التي احترقت جرَّ

منزالً وقتها. 30اروخي قد بلغ المدفعي والص
[20]

دَّل قذيفتين في ت تسقط القذائف بمعكانوبالُمجَمل فقد  

األسبوع األشدَّ منها. كانالدَّقيقة خالل األسبوع األول من الحملة على بابا عمرو، والذي 
[106]

 

أرض  -أرض  صواريخ سكوداتَّهم ناشطون الجيش السوري باستخدام  شباط 23في يوم الخميس 

واع من الغازات السامة، وهي المرة األولى التي أنروسية الصنع في قصف حي بابا عمرو فضالً عن 

دالع االحتجاجات،أنيُفيد فيها ناشطون باستخدام هذا النوع من الصواريخ بقصف المدن منذ 
[46]

حيث  

هيار المبنى بالكامل بكافة طوابقه.أني، لتسبب أنبت تُطلق على الطوابق السفلية من المكان هاأنقالوا 
[48]

 

ين أنوفَق القو جريمة حربضرب عشوائّي، ويُعد استخدامها  وصواريخ سكود هي عبارة عن صواريخ

ً  أنه ال يُمكن توجيهها نحَو أهداف عسكرية بعينها، ويُمكن بسهولة نألالدولية،  في  تسبب دماراً واسعا

المناطق المدنية الُمجاورة.
[107]

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D8.BA.D8.B0.D8.A7.D8.A12-103
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D8.BA.D8.B0.D8.A7.D8.A12-103
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B8%D8%B1_%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D8.BA.D8.B0.D8.A7.D8.A14-80
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AC.D8.B2.D8.B1.D8.A94-7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AC.D8.B2.D8.B1.D8.A93-6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.AC.D8.B2.D8.B1.D8.A93-6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.815-17
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.819-19
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.AF.D9.85.D9.8A.D8.B12-105
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8136-45
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.B5.D9.8138-47
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.AF.D9.85.D9.8A.D8.B13-106
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حت مسؤولة الشؤون   8ية في األمم المتحدة "فاليري آموس" بعدَ زيارتها حي بابا عمرو في نساناإلصرَّ

آذار عقَب قصفه لثالثة أسابيع بالمدفعية والصواريخ: "رأيت حي بابا عمرو مدمراً بالكامل"، كما قالت 

اً قالئل في الحي المذكور".كان"وجدت س هاأن
[108]

مرو حول األوضاع فيه كما أفادَ ناشطون من بابا ع 

تقريباً أي بناء أو عمارة في الحّي إال وَيحمل آثار قصف مدفعيٍّ أو أعيرة نارية أطلقت عليه  قه لم َيبأنب

خالل حملة اآلسابيع الثالث.
[103]

 

 النزوح الجماعيّ  

بعد دخول الجيش النظاميِّ إلى حي بابا عمرو فُوقوع مجزرة كرم الزيتون بدأت حركات نزوح جماعيٍّ 

ضخمة من مدينة حمص، خوفاً من حدوث مجازر جديدة أو قصف أو غيره، باإلضافة إلى تفاقم الوضع 

ي والجوع والحصار وغير ذلك. بدأ تدفق أفواج من العائالت الحمصيَّة نحو المناطق المحيطة نساناإل

بأعداد هائلة بحلول مطلع وأواسط شهر آذار، وقد اختارت الكثير من هذه العائالت النزوح نحَو 

عائلة حمصية إلى دمشق منذ اجتياح بابا عمرو في بداية  583، إذ ُسجلت حاالت نزوح دمشقالعاصمة 

ت تعيش في ورشات الفتقارها إلى كانعائلة  160آذار حسَب منظمة "نجدة ناو" اإلغاثية، بينهم 

المساكن.
[110]

في أعقاب مجزرة كرم  لبنانفي  مدينة طرابلسة حمصية أخرى نحَو عائل 50كما نزحت  

ً من ُمواجهة مصير مماثل. الزيتون، خوفا
[111]

ض فيها المدنيون   كما ُوثّقت بعض الحاالت التي تعرَّ

الذين يُحاولون النزوح والهرَب من حمص إلى إطالق نار واستهداف ُمباشر لترهيبهم ومنعهم من ترك 

 آذار 15النار عليها في  أفراد فتَح حرس الحدود السوريّ  4المدينة، ومن بين هذه الحاالت عائلة من 

وأردى جميع أفرادها قتلى.
[112]

 

اء القصف الُمتواصل،  كانوقد أدت الحملة إلى تفريغ أحياء كاملة في مدينة حمص من الس جرَّ

وباألخص حّي بابا عمرو الذي باَت شبه مهجور بعد ثالثة أسابيع من القصف المدفعّي )حسبما أفاد 

ً اللجنة الدولية لل  آبلعائلة حمصية نحَو قرية  450ب األحمر(. كما نزحت صلىناشطون وأكدت الحقا

كيلومترات جنوب مدينة حمص. 10الواقعة على مسافة 
[109]

 

حمص والنصيرية في وثيقة وحيد العين
(1)

 

زيادة المجازر التي ارتكبها النظام النصيري بمدن وقرى محافظة حمص على  يشهد العالم كله منذ عام 
                                                           

1
 الكاتب محمد سرور زين العابدين ، مقتبسة من موقع محمد سرور زين العابدين .. - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.AF.D9.85.D9.8A.D8.B11-107
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D8.BA.D8.B0.D8.A7.D8.A13-102
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.86.D8.B2.D9.88.D8.AD_.D8.A7.D9.84.D8.AC.D9.85.D8.A7.D8.B9.D9.8A1-109
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3_(%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.86.D8.B2.D9.88.D8.AD_.D8.A7.D9.84.D8.AC.D9.85.D8.A7.D8.B9.D9.8A2-110
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.86.D8.B2.D9.88.D8.AD_.D8.A7.D9.84.D8.AC.D9.85.D8.A7.D8.B9.D9.8A3-111
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%81_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%AD%D9%85%D8%B5_(2012)#cite_note-.5D.D8.A7.D9.84.D9.86.D8.B2.D9.88.D8.AD_.D8.A7.D9.84.D8.AC.D9.85.D8.A7.D8.B9.D9.8A4-108
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العاصمة حتى تبلغ حد : تلكلخ ، الرستن ، القصير ، تلبيسة ، الحولة . وهذه المجازر تشتد حول حمص 

 . التدمير

هـ ]  25/11/1387قد نشرها شيخ نصيري بتاريخ [  كانا أتابع عملية تدمير حمص وثيقةً  أنتذكرت و

ه عبد أنعبد الرحمن . خ وغلب على الظن في ذلك الحين  : م باسم1967 ناأي بعد هزيمة حزير

الرحمن الخير
(1)

  ... عروف عند أهلنا في الساحل السوريمن أهل مدينة " جبلة " الساحلية ، وهو م 

وثيقة وحيد العين ليست أول وثيقة تكشف سعي النصيريين من أجل إقامة دولة خاصة بهم . لقد أقامت 

م اسمها ) دولة العلويين ( وعين لها حاكم فرنسي . ورفض  1920فرنسا لهم دولة ً في أول أيلول سنة 

  م 1946المسلح سنة  أنما أعلنوا العصيم ، ك 1936زعماء الجبل وحدة سورية سنة 

مدينة سيدهم  هاأنويسعى النصيريون منذ القديم إلى النزوح إلى الساحل وإلى مدينة حمص التي يعتقدون 

 . وحيد العين ، كما جاء في كتبهم السرية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وحيــد العيــن

 إلى أبناء الطائفة العلوية نابي

  : كانأبناء الطائفة النصيرية في كل م ي في العقيدةناإخو

في هذه الفترة التي تسير فيها سورية الحبيبة المناضلة المجاهدة بخطى سريعة نحو الموت والفناء ... 

أقف مكتوف اليدين واأللم المضض  أنأبت علي كرامتي ووطنيتي وإخالصي لطائفتي وأمتي العربية 

ات والسرقات ، وبذر أنتتخبط بالفوضى واالستئثار ، والخييهصر قلبي لما آل إليه وضع البالد التي 

وال  قانونية حيث لم يبق نساناإلبذور الطائفية الرعناء ، وكبت الحريات بشكل تأباه العدالة والكرامة 

ية رعناء يرتكبها صالح جديد وحافظ األسد باسم "حزب البعث " من أنحق وال دين ، بل تصرفات صبي

  طائفة النصيرية العلوية المسلمة من حيث الباطنحيث الظاهر،وباسم ال

                                                           
1
ت جارة لنا كانعبد الرحمن الخير من كبارشيوخ العلويين ،ربما أسلم وترك النصيرية ، عرفت ابنته الدكتورة سلمى في الجزائر ، و - 

عبد الرحمن الخير زاره في بيته  أنسعد الدين لنا  انويتأرجح فكرها بين اإلسالم والنصيرية ...كما ذكر األستاذ عدن، وهي مثقفة ، 
 ... 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 

ا أقف مشدوها ً أمام الرموز واإلشارات اإللحادية التي ال تمت أنيدي من الكتب السرية فأخلو مع نفسي و

خني يزجرني ويوب كاناقش والدي في أكثر هذه األمور فأنإلى اإلسالم بأية صلة وكنت كثيرا ً ما 

  وأخيرا ً حظر علي لمس أي كتاب ...

اً  فبدأت قب وأدرس حتى استنرت روحيا ً وفكريأنوهنا تولدت في مخيلتي الشكوك فأخذت أبحث و

أحمل لواء المعارضة وأطالب بوجوب غربلة كافة المعتقدات النصيرية العلوية وتشذيبها مما علق بها 

 منسجمة مع الدين اإلسالمي الحنيف . لتأتي أنمن أدر

لكن المشايخ الذين اتخذوا من هذه األراجيف وسيلة للخداع والنصب وابتزاز األموال وقفوا سدا ً منيعا ً 

لكنهم بالرغم من قوة نفوذهم وسيطرتهم على العامة لم يتوصلوا إلى اطفاء شعلة الحق في في وجهي و

  نفسي التي ال تأخذها في الحق لومة الئم

 المؤتمرات والمنظمات النصيرية

 االجتماع األول في القرداحة

كبار الضباط تنادى مشايخ النصيرية سرا ً لعقد اجتماع لهم في قرية القرداحة يحضره  1960في عام 

الهدف  كانوصالح جديد وحافظ أسد . و أنومحمد نبه أنالنصيرية وعلى رأسهم كل من محمد عمر

خراط الضباط النصيريين في صفوف حزب أنالرئيسي من هذا االجتماع التداول واالتفاق على كيفية 

 لقرارات السرية التاليةالبعث الستغالله وجعله سلما ً للوصول إلى الحكم . وفي نهاية االجتماع اتخذت ا

: 

رتبة ) البابية ( وتكليفه بالتخطيط للمنظمات العسكرية وكيفية توزيعها على  نامنح محمد عمر - .1

  المنظمات الوطنية الستغاللها والتستر بها

  .من ناحية التظاهر) الناصريين (في صفوف الوحدويين  ناالموافقة على بقاء عمر - .2

 .    الدروز واالسماعيلية للتعاون معهم التغرير بالضباط - .3
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 .  منح عزة جديد رتبة ) نقيب ( في المذهب - .4

  ( محل والده في رتبته الدينية سحالل ) إبراهيم ماخوإالموافقة على  - .5

 . خراط في الجيشنألتكليف المشايخ دعوة أبناء الطائفة للتضامن والتعاون وتشجيعهم ل - .6

تموز  18ي الذي عقد في حمص بعد أنمر النصيري األول الذي مهد للمؤتمر الثهذه هي قرارت المؤت

تموز وأدّى إلى  18في حوادث  أنم لدراسة النتائج المتأتية عن الدور الذي لعبه محمد نبه 1963

  صار عبد الناصرأنضابط من  400تسريح أكثر من 

 : ي في حمصناالجتماع الثا

ي عددا ً أكبر من المشاريع باإلضافة إلى كل من الضباط اآلتية أنيضم االجتماع االث أنومن البديهي 

 : ، وحافظ أسد ، وإبراهيم ماخوص أنأسماؤهم : عزت جديد ، ومحمد عمر

  وفي نهاية االجتماع اتخذت القرارات التالية

  تموز 18إلى رتبة ) نجيب ( تقديرا ً لدوره الفعّال في  ناترفيع نبه - .1

 . الوشاح البابي األقدس وتكليفه بمتابعة نشاطه في حقل الناصريين نامنح محمد عمر  .2 -

ضمام المزيد من أبناء الطائفة المثقفين إلى حزب أن أنإعادة النظر بالتخطيط الموضوع بش - .3

  البعث والدخول باسم الحزب في الكليات العسكرية ومؤسسات الجيش

 . التخطيط البعيد لتأسيس الدولة النصيرية وجعل عاصمتها حمص -  .4

 تكليف صالح جديد بقيادة وتوجيه العناصر النصيرية ومنحه أرفع رتبة عسكرية ) مقدم (  .5 -

مواصلة نزوح النصيرية من كافة قرى الريف إلى المدن وخاصة حمص والالذقية   .6 -

  . وطرطوس

  . جيب ( وهي تلي رتبة ) جديد(منح حافظ أسد رتبة ) ن - .7

 .منح عزت جديد وعلي حماد رتبة ) المختص( - .8
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السعي الستئصال العناصر الدرزية واإلسماعيلية الموجودين في صفوف الجيش والعمل على  - .9

 . احالل العناصر النصيرية محلهم

ن رئيسا ً للوزارة النصيرية وإعداده ليكو ستسليم القيادة المدنية السياسية إلى إبراهيم ماخو - .10

 أنالمنشودة . وافق الجميع على هذه القرارات التي قدّمها الشيخ علي ضحية بإيعاز من الباب محمد عمر

، ولكنني استهجنت استغالل الدين والطائفة من أجل أمور دنيوية بحتة وحذرت المؤتمرين من مغبة هذا 

هم أنب، ونوهت لهم  كانمين سيتألبون عليهم في كل مالعرب والمسل أنبالعمل الالوطني ، وذكرت لهم 

مهما أوتوا من قوة لن يستطيعوا الصمود في وجه الشعوب عندما يعلنون صراحة ً قيام الدولة النصيرية 

 . المنشودة

ي جديد وأسد إلى دمشق حيث تقابلنا في بيت العميد ناوفي اليوم التالي لوصول الوفد إلى دمشق استدع

 . ى نقاش حادّ كشفت فيه كل شيءعلي حماد وجر

الدولة ) النصيرية (  نالبإع نألمجرد التفكير اوقال : إن بالفعل اقتنع العميد حّماد بوجهات نظري و

يستمر الوضع كما هو ظاهرا ً  أنالطائفة  ناسيقلب الدنيا على الطائفة ، لذلك أرى حرصا ً على كي

الحكم بعثي عربي وباطنا ً نصيري علوي ، مع ضرورة االهتمام بالمراكز الحيوية في الجيش وكافة 

 . سنادها إال لمن يكون مناإمرافق الدولة وعدم 

  كانخي العربي المسلم في كل مأ

ية فيها يهمك ويهم الصراع الذي يدور اليوم من خلف الستار في سورية لتأسيس دولة نصير نا

كل عربي مسلم ، وحتى يهم البسطاء الكادحين من أبناء الطائفة النصيرية الذين ال يزالون كما 

وا في فقرهم وعوزهم وجهالتهم ، تتاجر بهم هذه الطبقة المستغلة من الضباط المتآمرين كان

  والمشايخ الرجعيين النفعيين

 أنبصور للسذج من أبناء الطائفة النصيرية ت أنوبصراحة أقول لقد استطاعت هذه الطغمة 

النتائج ستكون  أنبيدور بخلدهم  أنأوضاعهم ستتحسن عندما يتحقق الحلم المنشود ... بدون 

 !!..خطيرة ً ... وخطيرة ً جدا ً

  نادما يلتقي األعورعن
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هذه النبوءة الخطيرة جدا ً التي أرويها ليست أسطورة خرافية يا أخي في العروبة واإلسالم بل 

نص رمزي وإشارة باطنية موجودة في كتاب األسوس من كتبنا التأويلية وإليك النص  هاأن

  الحرفي

لجنوب وحيد عندما يبلغ المريخ إلى مرتبة األوتاد األربعة ويكون بهرام في المطالع يظهر من ا..  ((

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 

عاصي وينهى الناس عن المعاصي المسنون فيطهر البالد ويقضي على الفساد ، وينصب الخيام على ال

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 

خلف القباب لتؤدي الطاعة إلى وارد الوقت سيدنا  وار القدسية وتظهر األظلة واألشباح واأليتام مننألا

وحيد العين ويدوم العز في رؤوس العوالي وترفرف األعالم فوق الجبال ، مدة سبعين عاماً  بالتقريب 

تكون كلمة وارد الوقت واحد العين هي السائدة يخدمه وحيد العين صاحب الحدث الميم وقدم الدال وهللا 

 أعلم

يطبقون هذه اإلشارات  نأل( والمشايخ ا213ود في كتاب األسوس صفحة )هذا النص الخطير موج

األيادي الصهيونية وراء هذه  أنويفكون رموزها بشكل يخدم الصهيونية خدمة عظيمة للغاية ، وال شك 

  الحكاية من أساسها والمشايخ يطبقون هذه النبوءة في الوقت الحاضر كما يلي

وحيد العين أي أعور سيحتجب عن طريق التناسخ ويظهر من الجنوب  كانالسيد أو شعيب الذي  أن

فيحتل دمشق ويتجه نحو الشمال ليؤدي الطاعة إلى وارد الوقت وحيد العين ، أعور ، وعندما يلتقي 

 – ناوأبو شعيب يفسرونه مشايخنا اليوم هو موشي داي –( عاما 70سيدوم حكمهما مدة )  نااألعور

تنازل المقدم جديد والنجيب أسد عن جنوب سورية لوحيد العين  ، ولهذا السببحدث الميم وقدم الدال 

( 70صاحب حدث الميم وقدم الدال تسهيال ً اللتقاء األعورين على نهر العاصي حيث سيدوم ملكهما )

النصوص المتعلقة بقيام دولة العلويين مرهون بقيام سيطرة وحيد العين على دمشق وحتى  نألسنة ، 

  صي ... وبعد هذه السيطرة يكون الوقت إلقامة الدولة العلوية وظهور أبو شعيبنهر العا

  أخي العربي المسلم
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إال ألظهر للعالم  ناي أتحدى المنظمة العلوية ، وما أتيت بهذا البيأني أقول مرة أخرى أنهذا واقع ، و

 أن، وما عليك إال  يتهناببقي صالح جديد وز نإدمشق ستسلم إلى إسرائيل  أنالعربي واإلسالمي 

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 ،،،

 . هجرية 1387ذو القعدة  25بلة في ج       خ الشيخ عبد الرحمن .

 

 (1)(2012) مجزرة الحولة

، راح الحولةفي قرية  2012 أيار 25الموافق  هـ 1433 رجب 4وقعت يوم الجمعة بتاريخ  مجزرة

غرب شمال الواقعة  الحولةضحيتها عشرات األشخاص منهم أطفال ونسوة وشيوخ من أهالي بلدة 

محمد علي مشعل أهمها  تلدو قرية الشيخ ،سنية تحيط بها قرى علويةوتتكون من بضع قرى  ،حمص

،يحفظه هللا
[5]

 الشبيحةتمت بمشاركة  هاأنو طائفيةدوافع المجزرة  أنتواترت الروايات والشهادات عن  

وقد اقتحم المنفذون البلدةَ السنية تحت  [9] المحيطة بالقرية. العلويةالقرى  كانوعناصر أمنية وبعض س

بعثة المراقبين رئيس  روبرت مودحسبما أكد الجنرال  الجيش السوريغطاء ناري من قذائف دبابات 

الدولية
[10]

طفاًل واستخدام  30شخًصا في الحولة من بينهم أكثر من  92مقتل  الجنرال مودأكد  

لها دور في المجزرة كان أنه لم يوضح أنالدبابات، إال 
[11]

أشخاص،  110بلغ عدد القتلى أكثر من  ،

[13] نصفهم من األطفال.
، بشار األسداللوم على الحكومة السورية بقيادة  كي مون أنبو أنكوفي عنألقى  

.الدولي قانونللُمخالفة « إجراءات وحشية»موه بتنفيذ واته
[14]

  

 المجزرة  أحداث

تظهر فيه جثث  ترنتنألشبكة اشريط فيديو على  سوريون، أظهر نشطاء 2012 مايو 25في يوم 

أطفال ملطخة بالدماء وُملقاة في الشوارع،
[18]

نتيجة لطلق ناري والبعض اآلخر قطعت  كانبعضها  

حناجرهم،
[19]

ليهم يا عرب.،إ ظرواأنهم جميعاً أطفال، أنيصرخ ويقول:  ويظهر الفيديو أيًضا رجالً  
[20]

 

                                                           
1
 . ويكيبيديا  ، الموسوعة الحرة - 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9#cite_note-doualia-9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9#cite_note-rt-10
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9#cite_note-sana1-12
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9#cite_note-sana1-12
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9#cite_note-euronews-13
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9#cite_note-I_27_May_2012-18
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9#cite_note-BBC5263-19
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للضحايا. مقبرة جماعيةويظهر فيديو آخر على ما يبدو 
[21]

 

عناصر من جيش النظام  أن بي بي سيية ناذاعة البريطلهيئة اإل الحولةمحليون من بلدة  كانوقال س

رتكبوا المجازر.االسوري  
[20]

ه اتصل أن هادي العبدهللا الهيئة العامة للثورة السوريةوكشف عضو  

 ً  يهبوا حاالً  أن بالمراقبين الدوليين مساء الجمعة لتدارك الوضع فورا فوجدهم نائمين. وتوسل إليهم باكيا

هم لم يستجيبوا وقالوا له أنيتوسطوا لدى النظام إليقاف القصف لنصف ساعة فقط، بيد  أنإلى الحولة أو 

.نظام بشار األسد يمنعهم من التحرك ليالً  أن
[26]

 

 المجــزرة نتائج 

موقع الحادث في اليوم التالي للمجزرة، وشاهدوا جثث القتلى في  األمم المتحدةزار مراقبو 

المشرحة،
[27]

على األقل، طفالً  32مدنيًا قتلوا من ضمنهم  90ما ال يقل عن  أنوأكدوا على  
[20]

 

« عشوائية وال تغتفر» هاأنبعمليات القتل  سوريارئيس بعثة األمم المتحدة في  روبرت مودووصف 

ستخدام األسلحة الخفيفة والرشاشات والمدافع ا  يؤكدوا أنمراقبي األمم المتحدة يمكنهم  أنوقال 

والدبابات.
[20]

الحكومة  ونكي م ناب أمين عام األمم المتحدة نافي اليوم الذي حدثت فيه المجزرة أد 

استخدام األسلحة الثقيلة ضد  نا، وأد«تهاكات والعنف غير مقبولنالهذا المستوى من ا»السورية وقال: 

المدنيين،
[12]

  

راقبين الم أنالذي ينُص على  نساناإلمنظمة مراقبة حقوق ، وفقًا لتقرير أصدرته 2012 مايو 28في 

رتكبها اتلك المجازر  أنعترف الجميع اأجروا ُمقابالت مع الناجين من المجزرة ونشطاء من المنطقة، و

ن إما ينتمون يوا مسلحكانهم أن ناللحكومة في الزي العسكري. وحسب قول شهود عي ونن موالوُمسلح

وا من كانمن الضحايا  62 أن نساناإلمنظمة مراقبة حقوق . وقالت الشبيحةإلى القوات المسلحة أو 

عائلة عبد الرزاق.
[32]

  

استجابة  بباريس، تظاهر مئات األشخاص الثالثاء في ساحة "ينبوع األبرياء" 2012 مايو 29في 

لدعوة أطلقها ناشطون سوريون بمؤازرة من بلدية باريس والفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية منددين 

بريف حمص، وطالبوا بوقف إمداد نظام الرئيس  الحولةبالمجزرة التي اقترفها النظام السوري ببلدة 

وحمل  بباريسطرد السفيرة السورية  فرنساباألسلحة، ورحب المتظاهرون بقرار  بشار األسد

ا لضحايا القمع في البالد.المتظاهرون أعالم االستقالل السورية رافعين صورً 
[35]
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%83%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9#cite_note-aljazeera3-11
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9#cite_note-31
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http://ar.wikipedia.org/wiki/2012
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
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وفي موقع الجزيرة نت  جاء مايلي
(1)

  : 

مايو/أيار، نصفهم  25النقاب عن تفاصيل قتل العشرات في  سورياكشف ناجون من مذبحة الحولة في 

 ا.ا متزايدً ا عالميً تقريبا من األطفال، في مشهد أثار غضبً 

مسلحين وصلوا قبل غروب الشمس بقليل  أنأشخاص  108وقال ناجون من المذبحة التي راح ضحيتها 

يقتادوا عائالت بأكملها إلى غرف  أنا والبعض اآلخر بمالبس مدنية قبل ا عسكريً بعضهم يرتدي زيً 

 ويقتلوهم بدم بارد.

ا ا عسكريً مسلحين يرتدون زيً  أنوقالت امرأة مصابة بجروح فيما يبدو في لقطات فيديو نشرها ناشطون 

ت ترقد كانالتي -أفراد أسرتها مثل الغنم وبدؤوا إطالق النار عليهم. وقالت المرأة  دخلوا منزلها واقتادوا

والدها وشقيقها الوحيد لقيا حتفيهما  أن -بجوار مصابة أخرى بالقرب من رضيع فيه إصابات في الصدر

 ا سبع من أخواتها.وقتل أيضً 

والمشكلة من األقلية  - بشار األسديس ا ومليشيا "الشبيحة" الموالية للرئجنودً  أنقال ناشطون وناجون 

ة. كما قالت امرأة لم يكشف عن يالقرية السن كانهم الذين نفذوا الهجوم على س -العلوية التي ينتمي إليها

 هم من الشبيحة وجاؤوا من قرى قريبة.أنهويتها في لقطات فيديو 

 الموقف الدولي

يشكل الحادث نقطة تحول في جهود توحيد الرأي العام الدولي ضد األسد بسبب وجود مراقبي  أنويمكن 

 ه مذبحة لضحايا معظمهم من النساء واألطفال.أنباألمم المتحدة على األرض الذين وصفوا ما حدث 

 49 أنالتابع لألمم المتحدة، روبرت كولفيل  نساناإلسم مجلس حقوق وفي هذا الصدد، قال المتحدث با

ا في القصف. وقال كولفيل "من وا بين القتلى في حين قتل أقل من عشرين شخصً كانامرأة  34طفال و

ً  كانهذا  أنالواضح بشدة  إعدام مدنيين نساء  كانا منه ا كبيرً جزءً  أنا وقع في الحولة وا تمامً بغيضً  حدثا

 وأطفال بدون محاكمة".

ه غامر بالتجول في شوارع تلدو في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء "ورأيت أنوقال الحالوي 

                                                           
1
 - http://www.aljazeera.net/news/pages/099f12c2-6bc3-45a7-bba7-dd5d217c6c17 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AB8873C1-47A4-4F52-A7BA-7AC3EDCA8EDC.htm
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/764669d7-8a35-4973-9464-4ca9e01ee6ca
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كثيرا من الناس مقتولين في منازلهم على طريق السد المؤدي إلى القرى العلوية". وأضاف "أطلقت 

البنادق اآللية على الذين حاولوا الهرب وعثر اليوم في الحقول على جثث تسعة رجال وست نساء  نانير

 حاولوا الهرب، هناك مزيد من جثث الضحايا قرب حواجز طرق ال يمكننا الوصول إليها".

ا من عائلة سنية كبيرة واحدة اسمها عائلة عبد الرزاق قتلوا في منازلهم. وقال شخصً  63 أنوذكر 

ا ية والنصف صباحً ناية في الساعة الثناحالوي في إشارة إلى عائلة سنية أخرى "عاد الشبيحة مرة ثال

 ا من عائلة السيد في منازلهم ونجا الرضيع علي عادل السيد بأعجوبة".شخصً  15وقتلوا أكثر من 

 ً   ....ال غارقة في دمائها لرجال ونساء وأطف وأظهرت مقاطع مصورة عديدة لما بعد المذبحة جثثا

 محنة األطفال

المذبحة على محنة األطفال. وفي تصوير آخر  أنوقد تركز تعبير الزعماء الغربيين عن الغضب بش

الجنود وصلوا وبدأت أمه في الصراخ بعدما أخذوا شقيقه  أنه شاهده ويقول أنوصف طفل ما يقول 

 وأعمامه فصوبوا البنادق نحو رأسها وأطلقوا عليها الرصاص خمس مرات.

ً  أنوقال الصبي  ً  جنديا وا كانهم أنفأطلق عليه النار لكن الرصاصة لم تصبه. كما ذكر  عثر عليه مختبئا

اللحى والرؤوس في إشارة إلى الشبيحة وقال  يبعضهم بمالبس عسكرية وبعضهم مدنيون حليق (11)

ً أنو ه ترك المنزل مرتعداً أن  .ه شاهد جثث أخته وأمه وإخوته في أسرتهم جميعا

 للطامنةمجزرة ا

قرية قوات جيش النظام طوقت  أن حماةبمدينة اللطامنة في  نساناإلقال مراسل الشبكة السورية لحقوق 

ثم  (،9/4/2012) لسبت،افي وقت مبكر من صباح  ،قرب طيبة اإلمام ،اللطامنة الواقعة شمال حماة

 بدأت حملة القصف العنيف لمدة ساعة ونصف بقذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة.

قوات األمن والجيش السوري اجتاحت  أنوأضافت الشبكة في تقرير تلقت الجزيرة نت نسخة منه 

المدينة بالمدرعات وقتلت أي شخص يظهر أمام المدرعات التي يقودونها باستخدام الرشاشات، وقالت 

 يحاول الهرب في الشارع. كانينج من القتل ال طفل وال شيخ ه لم أن

كما اقتحمت قوات المشاة التابعة للنظام عدة منازل وقتلت عائالت بأكملها بإطالق نار مباشر. وحسب 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DE5EA871-EF1B-4459-AD06-7BBF738FBDDA.htm
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تقرير الشبكة ذبحت هذه القوات أربعة أفراد من عائلة الخاروف وثالثة من عائلة الخضيري، وأكثر من 

لة الصالح، وقتلت طفلة ال تتجاوز عشرة أشهر برصاصة مباشرة في صدرها من خمسة أفراد من عائ

 عائلة الصالح.

جثة محترقة  (20)في اللطامنة، بينهم أكثر من  قتيالً (  70)استطاعت إحصاء  هاأنوقالت الشبكة 

ت تتحرك كانومشوهة بالكامل لم يعرف أصحابها، إضافة إلى عشر جثث اختطفتها قوات األمن التي 

 في البلدة بسيارات الدفع الرباعي.

 أنا شبه متأكد أنو ،هذه  نماذج سريعة لبعض مجازر بشار األسد التي فاقت مجازر أبيه وعمه رفعت

وجيش المهدي  ،وحزب الالت ،هذه المجازر خططها ونفذها الصفويون جنود الحرس الثوري

 قبل الثورة .... كاننوع  كما ....وهدفهم ب  الرعب ليعود الشعب السوري إلى حياة الذل والخ

ألسدبشارزو إيراني لسوريا يحميه غـــ
(1)

 

 

 

نه لم يسمح أإيران، إال  مع حكم الرئيس الراحل حافظ األسد، ورغم احتفاظه بتحالف استراتيجي لخال

نه إوإصرار يلجم التواجد اإليراني، بل  بانتظام ألساليب نشر الثورة اإليرانية بالتسلل إلى سوريا، وكان

 والمؤسسات وحتى المستوصفات، الممولة إيرانياً، المعاهد عمد في مراحل مختلفة إلى إغالق

العلوية، مستغلين ما يعتبرونه  الطائفة اإليرانيون قد حاولوا الدخول إلى المناطق التي تتواجد فيها وكان 

ً مع أبنائها، إال  ً مذهبيا األب، اتخذ سلسلة إجراءات داخل الطائفة العلوية  األسد لرئيسن اأتقاربا

 إلى الداخل السوري.  اإليراني وخارجها لضمان عدم التسلل

تتزعزع والتحفظات  التوازنات ة حافظ األسد وتولي نجله بشار رئاسة الجمهورية، بدأت هذهمع وفا

 السوري، حمالت التشييع في صفوف الشعب تاإليراني في سوريا، واشتد التغلغلزاد ف  تتراجع.

السورية من قبل  الجنسية وتجنيس اإليرانيين والعراقيين )الشيعة( ذوي التوجهات اإليرانية، بمنحهم

في منطقة )السيدة زينب( وما حولها  معظمهم النظام.. وقد تجاوزت أعدادهم المليون حتى اآلن، ويقيم

                                                           
1
 (22/10/2006نشر في مجلة الشراع )   األيوبي أحمدللكاتب  -1 

http://www.albainah.net/index.aspx?function=Author&id=1030&lang=
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 من دمشق..!

ثالثة  يتضم حوال النظام، لى إحضار ميليشيا خاصة مهمتها الدفاع عن هذاعمد النظام السوري إ كما 

الثوري اإليراني، المختصين  الحرس آالف من القوات اإليرانية، باإلضافة إلى بعض التشكيالت من

 بقيادة ماهر األسد. الجمهوري بحرب المدن، وهي تعمل إلى جانب قوات الحرس

هائلة لمجموعات تعمل على إقامة حزام حول مدينة دمشق، فيما  تسهيالت وقد لوحظ أن النظام يقدم 

 موجة متواصلة لشراء المنازل واألراضي في دمشق وأطرافها.. هناك يبدو بوضوح أن

مختلف المناطق، وهي  في الحوزات اإليرانية فعاودت نشاطها بقوة غير مسبوقة، ناشرة فروعها أما 

على األداء.. وقد دخلت في سباق  وال رقيب، ال على المناهجتقوم بأعمال التدريس من غير حسيب وال 

الطالب الوافدين إلى سوريا، والذين طالما  الستقطاب محموم مع المعاهد الشرعية اإلسالمية )السنية(

طويلة.. حيث يقوم اإليرانيون بتقديم مغريات متواصلة لهؤالء  عقود اعتادوا ارتياد هذه المعاهد منذ

 المجانية مروراً بالرواتب الشهرية وليس انتهاء بالزواج والدعم في مرحلة ما الدراسة نالطالب، بدءاً م

اإليرانية  والدينية الدراسة حيث تعمل إدارات الحوزات على تحويل هؤالء عبر البعثات الدبلوماسية بعد

ن وأفغانستان والهند وباكستا وأندونيسيا في دولهم، إلى أدوات تحريك فاعلة في بلدان، مثل ماليزيا

 والبوسنة وغيرها.

التي طالما شكلت  اإلسالمية ستحضر النظام مشايخ من اللون اإليراني لتظهيرهم على حساب الوجوهوا

 الوجه ))التقليدي(( طيلة الفترات السابقة.

ً ذات  اإلعالم تطّور هذا الوضع ليلقي هؤالء ))القادمون الجدد(( عبر وسائل وقد  الرسمية دروسا

ً الباب أمام أكثر القضايا إثارة  أحدهم الشهر، عندما أطلّ  يخالفية، كما حدث قبل حوال توجهات فاتحا

الرسول صلى هللا عليه وسلم(، ليتبنى موقفاً محدداً  صحابة الشيعي )مثل الموقف من –للخالف السني 

خرى تشهد إسالمية شديدة الخطورة في دمشق خصوصاً، وفي مناطق أ فعل ومنحازاً، أدى إلى ردات

 حلب وجوارها. مثل احتكاكات مماثلة

جداً ))أف. أم((  القصيرة مؤشرات التوسع اإليراني في سوريا، وجود إذاعة تبّث على الموجة ومن 

لـ))حزب هللا(( في لبنان  التابعة تتولى بث المفاهيم العقائدية والسياسية، على غرار اإلذاعات
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 .(( العراق فيولـ))المجلس األعلى للثورة اإليرانية 

ً في ومما  وحلب لمنظومة  دمشق يفاقم هذا االحتقان، إخضاع دوائر األوقاف اإلسالمية، وخصوصا

لهذا الواقع المتدهور  التصدي فساد تكاد تأتي على هذه المؤسسات العريقة، دون أن يستطيع العلماء

 المرتبط باإلدارة الرسمية المهيمنة.

السياسي التي تقوم بها  – يا أن كل من يعارض موجة التشييع المذهبيذكر القادمون من داخل سور فقد  

عامة، وفي محافظة الرقة خاصة..  سوريا المؤسسات اإليرانية، والمتواصلة على قدم وساق اليوم في

لتشيع بعض المواطنين السوريين الفقراء  ورضاه وكل من ينتقد أو يعارض أو يعبّر عن عدم سروره

االعتقال من قبل وحدات األمن السورية، ويتهم بأكبر تهمة  مصيره ة في الرقة، يكونمن القبائل العربي

 أنه ))وهابي(( أو تكفيري. وهي توجه في سوريا اليوم

السورية اعتقلت في  السلطات أعلن عمار قربي أن 10/9/2006موقع سوريا الحرة ليوم األحد  وفي 

بعضهم من الطالب والموظفين  محظورة، ية دينيةخمسة عشر مواطناً في الرقة على خلف 23/8/2006

 األسس الرقة أنشأ اإليرانيون ما يشبه كلية الشريعة يدرس فيها الطالب وفي وذوي األعمال الحرة.

 .اإليرانية والمبادىء، ثم يرسل النابغون منهم إلى مدينة قُم ليتخرجوا منها دعاة للسياسة

بين القبائل العربية  التشيع ))جمعية المرتضى(( على نشرنه منذ عقدين يعمل حزب أهنا إلى  يشار 

بتعلم دينهم، مما جعلهم فريسة سهلة لهذا  اهتمامهم البدوية مستغالً انتشار الجهل عند الكثيرين، وعدم

جديدة تختلقها  موضة باالنتماء إلى جماعة دينية محظورة أو تكفيرية أو وهابية، بات االتهامو االختراق.

 التشيع ...انتشار ن السورية وتلصقها بكل من يعبّر عن عدم ارتياحه فيوحدات األم

المقدسة، وتصادر ما يحمل  الديار الوحدات األمنية على المواطن السوري العائد من العمرة في وتركز 

يحضرها للذكرى أو التبرك بها  المواطنين من كتب دينية أحضرها معه من مكة والمدينة، وكثير من

 بمقاومة تيار التشيع في سوريا. يحملها وال عالقة لهذه الكتب أو لمن حسب فهمه،

السنة في  المسلمين من خمسمائة حسينية تبنى في سوريا، وقيل في دمشق فقط، وصار تحول كثرأ 

لوف من لعشرات األ السورية محافظات الرقة وحلب على قدم وساق، ومنح النظام السوري الجنسية
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 ربعين عاماً.أ منذ كراد السوريينيحجبها عن المواطنين األيرانيين، في حين اإل

 يرانييناإل نهم شيعة( ولكنأهواز )مع يران ضد عرب األإالنظام السوري مع  ويتضامن 

يضطهدونهم
(1)

طهران  حكومة ن النظام السوري سلمأ، وقد نشرت الصحف خالل الشهر الماضي  

  اني.يرهوازيين المعارضين للنظام اإلعدداً من األ

 
 

 

     

يرانشار يبيع سوريا إلب
(2)

 

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 

 الثورة السورية ، وأعلنت إيران ذلك ولم تخف من العرب ...سوريا ...واتضح ذلك من خالل 

” ناحزير“ودمشق في منتصف يونيو  طهرانالمفاجئ عن توقيع معاهدة دفاع مشترك بين  نالقبل اإلع

 إلىي ناإثر زيارة وفد عسكري سوري رفيع وكبير يتقدمه وزير الدفاع حسن توركم(2010)الماضي 

ت التقارير الدبلوماسية واألمنية العربية والغربية الصادرة في العاصمة السورية تكاد تنحصر كان إيران

في شكل ال  طهرانخط دمشق ـ  علىفي رصد وتحليل ما يدور من زيارات ونشاطات ومعاهدات مكثفة 

افظ األسد ينيات عندما اختار الرئيس حناسابق له منذ قيام التحالف االستراتيجي بين البلدين في الثم

 عراق عدوه اللدود صدام حسين...الفي حربها مع  إيران إلىحياز نالا

تفاصيل المعاهدة األخيرة ودورها في تفعيل وتوثيق التعاون  علىالرغم من تركيز معدي التقارير  علىو

ـ دمشق والجبهة المشتركة التي قرر الحليف إقامتها  طهراناالستراتيجي والعسكري في محور 

األيام األخيرة تميزت بصدور تقارير  أنمخططات العزل والحصار األميركية والدولية، إال  لمواجهة

ي الجديد من زوايا مختلفة وتحديداً من زاوية ما بات يعتبر يرانتعالج خفايا وأبعاد التحالف السوري ـ اإل

نوع من  إلىي المتعدد األوجه لدمشق يرانسورية وتحول الدعم اإل علىية شبه كاملة إيرانهيمنة 
                                                           

1
هذا 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 
الد من الساسانيين ، في عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ، ودخل المسلمون إيوان كسرى بعد معركة المسلمون فحرروا تلك الب

 القادسية ....  
2
 12/6/2006الوطن العربي ـ مجلة  - 
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وسورية دولة تابعة  يلنظام الرئيس بشار األسد رهينة في يد نظام المال نالالوصاية والنفوذ اللذين يجع

 !يرانإل

حد  إلىي األخطبوطي لسورية يرانويصل أحد التقارير الغربية في قراءته المبالغة لحجم االختراق اإل

الوضع الصعب الذي تعيشه  أن إلى، ويشير لبنان علىالهيمنة السورية  عقد مقارنة بينه وبين مرحلة

بل نجحت  ،لبنانفي ملء الفراا السوري في  إيراننجاح  إلىلم يقد فقط  ،لبنانسورية منذ خروجها من 

 قسامات الداخلية.نالالذي واجهه النظام السوري بفعل الضغوط والتهديدات الدولية وا” الفراا“في ملء 

قاذ نإلا نامحشورة بين مطرقة الضغوط الدولية وسند اليومسورية تجد نفسها  أنالتقرير ويزعم 

 لهذه الغاية. يراني بعدما سلمت كل أوراقها إليراناإل

ً ي في سورية يرانوالدور اإل” سحابنالقبل ا“ لبنانوفي إطار تشبيهه بين الدور السوري في   حاليا

أشبه بمعاهدة األخوة والتعاون والتنسيق التي أرغم  هاأنبوصف التقرير العالقات الوثيقة بين البلدين 

” ا المشتركةيعلاللجنة ال“توقيعها مع سورية تكريساً لحالة الهيمنة والوصاية وذلك عبر  على لبنان

فقط كبار المسؤولين  مسلسل الزيارات التي ال تنقطع بين البلدين منذ أشهر وال تشمل إلىوأشار 

السيد حسن ” كتابة هذه السطور حتى“آخرهم  كانالسياسيين بل الوزراء والخبراء ورجال الدين و

 إدارة مركز تراث اإلمام. ىالخميني حفيد اإلمام الراحل الخميني ـ من ابنه أحمد ـ والذي يتول

من ملفات التعاون  ىأخر بناسورية مناسبة إلثارة جو إلىزيارة السيد حسن الخميني  أنويبدو 

ه مرشح أني لسورية. وهو ملف يزعم معدو التقرير يراناالختراق اإل ىوالتنسيق بين البلدين ومد

خلفية ارتفاع حالة التذمر الشعبي من  علىفجار الوضع الداخلي السوري نالصاعق إضافي  إلىللتحول 

مجريات التعاون االستراتيجي  إلىهذه الحالة ال تعود فقط  أني في سورية. ويبدو يرانالتغلغل اإل

ي المفاجئ والمكثف في يرانوالعسكري والسياسي بين بلدي هذا المحور بقدر ما تشكل إفرازا للتواجد اإل

ب معاهدة ناج إلىمن اتفاقيات التعاون بين البلدين هو  نألا حتىكل مجاالت الحياة السورية، وما عرف 

يين في سورية، اتفاقيات إيرانل عن شمولها قوات من الحرس الثوري وخبراء عسكريين الدفاع وما قي

ية إيرانة يلاوالصناعي والسياحي والثقافي وهي اتفاقيات تلحظ مساهمات م يلاالتعاون االقتصادي والم

ابيب ومشاريع اقتصادية أنع سيارات وأسمنت وخط ناضخمة في االقتصاد السوري تشمل بناء مص

 في سورية. إيرانوافتتاح فروع لمصرف صادرات  ىية أخروسياح

ب األكثر حساسية يتعلق بالتسهيالت السورية وفتح البالد أمام سائر النشاطات ناالج أنلكن يبدو 

 اتهامات للنظام بتسهيل حركة التشيع في سورية! إلىية ووصولها يراناإل
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أكثر “سورية في شكل دوري  إلىيين يرانوفي هذا اإلطار يتحدث التقرير عن دخول عشرات ألوف اإل

 ً المراكز السياحية الدينية الشيعية مثل السيدة زينب  علىحيث يتوزع هؤالء ” من مليون سائح سنويا

 إلىيين، وإضافة يرانوالسيدة سكينة وسائر األضرحة التي تعتبر عتبات مقدسة شيعية يؤمها آالف اإل

إثارة حفيظة  إلىية في سورية لكنها في المقابل قادت يرانتعشت حركة االستثمار اإلنهؤالء السياح ا

بالدهم. وتصل هذه الفئات التي ال  علىي يرانفئات من الشعب السوري راحت تتذمر من الهجوم اإل

 ”!يرانباعوا البلد إل“هم أنبه كانحد اتهام أر إلىتعرف بعدائها للنظام 

اً عن تعرض المجتمع السوري نالة والمبالغ فيها أحيخلفية هذه الحالة هي المعلومات المتداو أنويبدو 

 ية ضخمة بمئات ماليين الدوالرات.نامقصودة ومنظمة خصصت لها ميز” تشييع“عملية  إلى

تشاراً كثيفاً ناية مثيرة للشبهات وإيراناألشهر األخيرة شهدت نشاطات  أن إلىوتشير هذه المعلومات 

إذا “لد يعتبر ذا أغلبية سنية ساحقة وال يمثل الشيعة فيه للمظاهر الشيعية شمل كل المحافظات في ب

 ألف نسمة. 150 يلاواحد في المائة وحو ىسو” استثنينا العلويين

ي واضح. إيرانعدد الحوزات الشيعية قد زاد في سورية في شكل كبير بدعم  أنوتضيف المعلومات 

ات الرسمية؛ لنشر المذهب الشيعي السورية، وسط تغاضي الجه ىدعاة شيعة يطوفون المدن والقر أنو

حلب  إلىوفتح حسينيات ومراكز دينية وثقافية ومراكز تدريس ومكتبات في غالبية المناطق ووصلت 

شلي والرقة والالذقية ودير الزور وغيرها، ولم تعد هذه موالحسكة والقا ةوضواحيها وحمص وحما

وفي موازاة إقامة المناسبات الدينية النشاطات محصورة في ضاحية السيدة زينب كما في السابق. 

تلعب دوراً في  إيران أنلوحظ  ،والموالد والمآتم والمؤتمرات الثقافية التي يحضرها مسؤولون رسميون

مسجدي صفية ودرعا في  إلىضمت ناتمويل بناء مستشفيات ومستوصفات خيرية ومساجد وحسينيات 

 الخيري في حلب. ىالخميني في دمشق والمشف ىدمشق ومسجد النقطة في حلب ومشف

ً شط الجمعيات الخيرية أن أنويتردد في سورية  ة في دعم ومساعدة المحتاجين هي يلاوأكثرها فع حاليا

ة شهرية للمسنين وتوزيع األرز والسكر يلاتوفير مساعدات م ىي تتولإيرانجمعيات ذات تمويل 

 والطحين.

سورية وتوزيع  إلىن بإعداد برامج تعاون ثقافي تشمل زيارات منظمة يويرانوفي اآلونة األخيرة بدأ اإل

أساتذة الجامعات وتخصيص منح دراسية في  إلىات من مختلف القطاعات السورية ويلافع علىدعوات 

عدد من  إلىإدخال تعلم اللغة الفارسية  إلىهذا التعاون الجامعي مؤخراً  ىية. وقد أديرانالجامعات اإل

 ورية.الجامعات الس
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يينيرانتجنـــيس اإل
(1)

 

 

شطة المختلفة للتشيع جارية على قدم وساق في سوريا في مختلف المحافظات واألرياف وفي نألا نإ

شطة في عهد األسد االبن نألمنطقة الجزيرة السورية وذلك منذ عهد األسد األب ، وازدادت وتيرة تلك ا

 لتشييع دمشق ، بصورة متسارعة ، تفوق التوقعات. 

رتفع هذا العدد بعد خمس الم يكن يوجد في سوريا سوى حوزتين للشيعة ، وقد  1995فحتى عام 

 حدثت التطورات الخطيرة التالية:  2006 – 2001سنوات إلى خمس حوزات ، ولكن خالل الفترة من

 اثنتي عشرة حوزة شيعية ، في سوريا هي:  شاءنإتم  : أوالً 

 حوزة اإلمام الصادق. -3 اإلمام جواد التبريزي .حوزة  -2  الحوزة الحيدرية . -1

 حوزة اإلمام الحسين. -6 حوزة اإلمام المجتبى. -5 حوزة الرسول األعظم. -4

 التعليمية. ناحوزة إمام الزم -9 حوزة قمر بني هاشم. -8 حوزة اإلمام زين العابدين. -7

 للدراسات اإلسالمية. حوزة اإلمام المهدي العلمية -11 حوزة الشهيدين الصديقين. -10

 . 2006شئت عام أنحوزة فقه األئمة األطهار، التي  -12

ت ئشأنوهي تقوم بأعمال التدريس من غير حسيب وال رقيب ، ال على المناهج والعلى األداء .. كما 

 خالل هذه الفترة ذاتها ، ثالث كليات للتعليم الشيعي ، في ضاحية "السيدة زينب" بدمشق.

حصلت أول جامعة إسالمية شيعية متخصصة بالعلوم الدينية على ترخيص أمني  2003وفي عام 

بدمشق التي باشرت عملها في عام « مديرية الحوزات العلمية»للعمل داخل سورية ، وتبع ذلك تأسيس 

ديني في ، خارج نطاق اإلدارة المختصة لمراقبة التعليم الديني في سوريا ، وهي إدارة التعليم ال 2005

                                                           

 ...www.alrashead.net/index.php?partd=3&deridللكاتب أحمد الظرافي ، موقع موسوعة الرشيد    1-
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وزارة األوقاف السورية ، وذلك بعد حصولها على موافقة جهاز األمن السياسي التابع لوزارة الداخلية 

 السورية. 

ً أنث ية التبشيرية وبناء الحسينيات الضخمة على القبور ، والحوزات يرانشطة اإلنألصارت ا  : يا

ً والمعاهد العلمية التابعة لها وعمليات شراء الفقراء تتم : ) في منطقة ) الست زينب ( في ضاحية  ) علنا

ي غربي ناي في مدينة ) الرقة ( السورية وفي ) مبنى المشهد ( الحمديراندمشق والمركز الثقافي اإل

صاري ( أو ما يسمى ) جبل الجوشن ( وبقية المدن واألرياف السورية ، نشاط نألمدينة حلب منطقة ) ا

ع جوالق السكر واألرز واللحم وبتخصيص رواتب شهرية وزيجات يبدأ باحتفاالت )المولد( ويمر بتوزي

ية يران، وتوفير دراسات عالية للطالب في الحوزات السورية واإل إيرانموجهة ورحالت ترويجية إلى 

 في سورية ) حوزات ( ياعرب (( . كانعلى حد سواء ، ومتى 

 ً ية ، بالجنسية السورية ، يرانالتوجهات اإليين والعراقيين ) الشيعة ( ذوي يرانتم تجنيس اإل  : ثالثا

، ويقيم معظمهم في منطقة ) السيدة  نألأعدادهم قد تجاوزت المليون حتى ا أنوالذين تذكر التقارير 

 زينب ( وما حولها من دمشق
(1)

.!  

 ً الرئيس بشار األسد وأقاربه من أفراد الطائفة  نايعمل المتنفذون في األجهزة األمنية من إخو  :رابعا

على دعم وتشجيع وحماية التشيع في المجتمع السوري ، ويمارسون سياسة البطش والتهديد والوعيد 

 عة على أي شيء من هذا القبيل. ناعلى كل من تسول له نفسه االعتراض أوالمم

إفراا المدارس السنية من محتواها وفي غضون ذلك ازدادت وطأة النظام في قمع أهل السنة ، وفي 

بعاد علماء أهل السنة عن مجال الدعوة وتكميم أفواههم وممارسة سياسة اإلرهاب عليهم ، إ، وفي 

المسلمين ،  نالدرجة وصل األمر فيها إلى تجريم وتخوين كل من ينتمي إلى التيار السلفي أو إلى اإلخو

، وتم إفراا سوريا من  (1982) لمي مدينة حماة عامة النظام لمسوهذا جار على قدم وساق منذ مجزر

 ) السنة ( .المسليمن  ناتماء لإلخونالرموزها ومن شبابها المفكر بذرائع عدة من أهمها تهمة ا

وبتلك الطريقة أفرغت المدن من أصحاب الرأي والوجهاء وأعاد النظام تركيب المجتمع بما يتناسب 

وأصبحت معايير الوالء تقاس بمقدار كذب  ،تهازييننالقين وامع ثقافته الضحلة فأخذ يقرب المناف

الشخص ونفاقه للقائد والنظام ، وأصبحت تهمة السلفية أو تهمة الظالمية ، أو تهمة التنظيم السياسي 
                                                           

1
 -www.alrashead.net/index.php?partd=3&derid... 
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المسلمين ، تهمة جاهزة لسجن وتغييب كل من تسول له نفسه القيام بواجب  ناتماء إلى اإلخونالأوتهمة ا

حرافات في العقيدة ، مع حملة منظمة لتشويه الدعوة نالالدعوة إلى اإلسالم الصحيح ، أو مكافحة ا

 السلفية والترويج لكونها من صنع االستخبارات األجنبية. 

ة ) وهابي ( أو تكفيري ، ووصل األمر بالنظام أكبر تهمة توجه في سوريا اليوم هي تهم أنبعلما 

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 

عن كتب عدد من الدعاة المعاصرين ، إضافة إلى حظر كل خطبة  قطب وكتب اإلمام حسن البنا ، فضالً 

 في تجهيلهم بمبادئ وأحكام دينهم . ناأو محاضرة لنشر التوعية في صفوف الناشئة من أهل السنة لإلمع

عليه الحال في عهد األسد األب  كانونتيجة لذلك فقد اتسعت ظاهرة التشيع في عهد األسد االبن عما 

واب على مصراعيها للتبشير بالمذهب الشيعي ، وعن طريق التملق للنظام أتيح لمنظمات فتحت األبنا، و

ً إيرانالرافضة ومؤسساتهم وهيئاتهم المدعومة  في عهد الرئيس بشار األسد ، العمل ليل نهار ، وإقامة  يا

ي البؤر ية فيرانات بمناسبة وبدون مناسبة ، وتوزيع الكتب واألشرطة و ) السيديات ( اإلناالمهرج

 زهيدة. نااً أو بأثمناوالجيوب الشيعية وعلى أبواب بعض المساجد مج

وحصل الشيعة على العديد من االمتيازات ، وفوق هذا كله سمح لهم بعقد الندوات الدورية للدعاة 

ن لتغسل أدمغتهم والشيعة في الجامعات وفي المراكز الثقافية بالمحافظات يساق إليها الطالب والموظف

 عاقبة ذلك ستكون وخيمة. نأليتمكن أحد من تقديم أية مالحظة ،  أندون 

ً ــوتصف بعض تقارير المعارضة الس  هاأنبفي سوريا  ورية عمليات التشيع المنظمة والجارية حاليا

ية فارسية ، ظاهرها الدعوة واإلرشاد والحب آلل البيت ، وحقيقتها مشروع استعماري إيران)) هجمة 

، هدفها احتالل المنطقة ، وتغيير دين أهلها ، وتهجير وقتل من ال يستجيب لهذه ي إيراناستئصالي 

ه حلم الخميني الذي دعا إليه ولم يستطع تحقيقه ، يحققه أحفاده من بعده ، نإالدعوة ولهذا المشروع ، 

 ية الفارسية )تصدير الثورة( ...! (( .يرانوشعاره الذي رفعه لثورته اإل

الشيعية في دمشق بأهمية خاصة ليس فقط لكونها عاصمة سوريا والقلب النابض شطة نألوتحظى ا

 ً  -ألسباب وعوامل تاريخية ورمزية ، فنشر التشيع في دمشق هو في نظر الشيعة  للشام كله ، ولكن أيضا

وا يتخذون من دمشق عاصمة لخالفتهم ، هذا كاننوع من الثأر بأثر رجعي من الخلفاء األمويين الذين 
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عن الذاكرة التاريخية الشيعية التي تربط بين األمويين وبين المآسي التي حدثت ألهل البيت ،  فضالً 

والذين يتخذ الشيعة من ذكرى استشهادهم مناسبات للبكاء والعويل وضرب الصدور والظهور باأليدي 

 ة المذهبية إلى أقصى حد .ئوالسالسل وللشحن والتعب

ال يكنون لبني أمية بشكل خاص وأهل السنة بشكل عام سوى  وهو الذي جعل الشيعة عامة وخاصة

تصار الرمزي على ما جرى في التاريخ نالالحقد والكراهية ، وبالتالي فـ"تشييع" دمشق هو نوع من ا

 ً لحاضرة بني أمية الذين هم  من أحداث ، وهو يأتي في سلم األولويات بالنسبة للشيعة كونه يعتبر فتحا

ً أشد من إسرائيل العن ً  صرية ، لدى الشيعة ، وفقا لمدينة  لما قاله الخميني في إحدى خطاباته ، واكتساحا

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 م لعلماء اإلسالم الفطاحل وللدعاة المجددين الذين سهروا  خزنا

ً كانعلى صفاء العقيدة ونقائها و على أهل البدع من مختلف المنازع والمشارب ، والذين نتفاخر  وا حربا

تهم ودورهم ونقتدي بهم ، ونتتلمذ على كتبهم الموسوعية والتراث العلمي والثقافي كانبهم اليوم ونشيد بم

 لذي تركوه لنا في مختلف العلوم والفنون.الضخم ا

ي من عمليات اختراق منظم ألحيائها ومن زحف نادمشق أصبحت تع أنولهذا ال نبالغ إذا قلنا 

تدريجي عليها من جهاتها األربع ، سواء من ناحية ضاحية السيدة زينب : أو من غيرها من الضواحي ، 

كنها تحولت بالتدريج إلى أكبر مركز للشيعة ولحفالت ت باألصل قرية سنية ولكانفضاحية السيدة زينب 

يين ، يرانالعزاء والنياحة والجزع في سورية ، وأصبحت بمثابة مستعمرة يقطنها عشرات اآلالف من اإل

 وفيها أكبر حوزة في العالم بعد النجف وقم . 

 ً يه الشيعة " زواج كرامة المرأة باسم ما يطلق عل نارائجة للمخدرات وللبغاء وامته وأصبحت سوقا

حي العمارة ـ والذي تّم استمالكه من  -المتعة " ، وهناك مستعمرة السيدة رقية جنوب الجامع األموي 

ي في مربع سكني كامل بنفس الطريقة ، وهناك مسجد )صفية( في نفس هذا يرانقبل الحرس الثوري اإل

 ً  ينة عدرا حول دمشق. . وهناك مسجد في مد -ـ حّي العمارة منطقة السادات الحي أيضا

يون ببناء قبر كبير فوق أحد القبور القديمة يرانوهناك بلدة داريا في محيط دمشق التي قام الشيعة اإل

ً  - رضي هللا عنه –ه قبر السيدة سكينة بنت علي أن، زاعمين  وقام  -من قبل  ولم يكن ذلك معروفا
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 كانيون يتوافدون بالمئات للحج إلى هذا الميرانالمحيط بالقبر ، وبدأ الزوار اإل كانيون بشراء الميراناإل

 ، ثّم تكاثروا ليصبحوا باآلالف . 

وأخذوا يشترون األراضي والعقارات المحيطة بالقبر ويقيمون الفنادق واألسواق عليها ، وفي العام 

مقام السيدة سكينة بنت أمير المؤمنين  –حسينية ضخمة على القبر باسم  شاءنإبيون يرانبدأ اإل 2003

البلدة ال توجد فيها أي عائلة شيعية ، وحظي هذا المقام  أن، رغم  رضي هللا عنه علي بن أبي طالب 

خالل زيارته  -رئيس الجمهورية  -ية وآخرهم أحمدي نجاد يرانالجديد بزيارة كبار الشخصيات اإل

 ية.إيرانوهناك خشية من تحويل هذه المنطقة ) داريا ( إلى مستعمرة  –م  20/1/2006لدمشق في 

ب العديد ناا في دمشق ، بجية الضخمة الناشطة جدً يرانوهناك مستشفى الخميني الخيري والسفارة اإل

تعتبر جميعها من حيث  هاأنتعددت واجهاتها وشعاراتها إال  نإوية والتي يرانمن المؤسسات اإل

تركيز خاص من قبل الدعاة  -كما تذكر التقارير  –للتشيع ولغسل األدمغة ، وهناك  المضمون أوكاراً 

الشيعة على أحياء دمشق الفقيرة كالحجر األسود والدويلعة والمساكن الزاهرة ومناطق المخالفات 

 وبعض مناطق الغوطة.

النظام يقدم تسهيالت هائلة لمجموعات تعمل على إقامة حزام حول مدينة دمشق ، فيما  أنوقد لوحظ 

هناك موجة متواصلة لشراء المنازل واألراضي في دمشق وأطرافها ، وصارت  أنيبدو بوضوح 

 ها شيئاً شطتها وأهدافها وبرامجأنا للمؤتمرات الثقافية ، التي يقيمها الشيعة والتي تطورت دمشق موسمً 

إليها الجماهير، من الرجال والنساء ، والمرأة التي  ىا وصار يحضرها مسؤولون رسميون ، وتدعفشيئً 

 تحضر واسمها زينب تقدم لها هدايا خاصة. 

 أفغانستانو ناوالعراق وباكست إيرانكما صارت دمشق قبلة لعشرات اآلالف من الزوار الشيعة من 

العشرة األولى األيام الذين يقصدونها للسياحة الدينية )للحج( إلى ضريح السيدة زينب في دمشق ، في 

 202000، إلى  1978من محرم )عاشوراء( ، وقد ارتفع عدد الوافدين من سبعة وعشرين ألفاً عام 

ين توصف ويــق عاصمة األمـــع مرات ، وأصبحت دمشــنوات ، أي تضاعف الرقم تســس سـبعد خم

) قاعدة الصفويين الخلفية في المنطقة ( ، إليها تذهب األموال ومنها توزع على مراكز التشيع في  هاأنب

 العالم العربي كله .
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 يقود القتال ضد الشعب السوري يالحرس الثور

 (17/9/2012( في )  12347العدد )  «الشرق األوسط»لندن:  -طهران 

نوعه منذ اندالع الثورة السورية في مارس )آذار( من العام  في أول اعتراف رسمي إيراني من

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

 وريا لهجوم. هناك في حالة تعرض س

ً  وعقد اللواء محمد علي الجعفري القائد األعلى للحرس الثوري أمس مؤتمراً  في طهران، حشد  صحافيا

ً  له عدداً  من الصحافيين المحليين واألجانب. ونقلت وكالة الطلبة اإليرانية لألنباء عن اللواء  ضخما

 «. ... من أعضاء قوة القدس موجودون في سوريا، عدداً »الجعفري قوله إن 

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  من  نقل إمدادات إلى قوات الرئيس السوري بشار األسد، وإن آالفا

عبروا الحدود إلى سوريا لدعم قوات األسد. وقال الهاشمي  ) جيش المهدي ( مقاتلي الميليشيات العراقية

 إن حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ال تعترض نقل الذخيرة والسالح إلى قوات األسد. 

في إسطنبول، أن بالده تحولت إلى ممر للدعم اإليراني « رويترز»مي في مقابلة مع وأضاف الهاش

لنظام األسد، وأنه ال شك لديه في ذلك. وشدد الهاشمي، على أن األمر ال يتعلق فقط بفتح المجال الجوي 

يين وإنما يتعلق بآالف من مقاتلي الميليشيات الموجودين اآلن داخل سوريا لدعم األسد وقتل السور

األبرياء. وأشار الهاشمي في ذلك إلى تقارير تلقاها من محافظة األنبار العراقية المتاخمة للحدود مع 

 سوريا ومن المعارضة السورية.
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 ،وجنود جيش المهدي ،وجنود حزب الالت ،ييرانالحرس الثوري اإل أنوظهر خالل الثورة السورية 

ي يقود يرانوبعد مقتل الضباط األسديين الكبار صار الحرس الثوري اإل ،ب كتائب األسدنايقاتلون بج

 عملية القتال علناً ومباشرة ....

  (طهرانخطيب جمعة ) للنظام االجرامي في سوريا  إيراندعم 

 ل البيتآعداء أهل السنة أيدي أسد حتى ال يسقط بالشيخ جنتي يدعو الشيعة للجهاد مع األ

 (: 2012فبراير 25السبت ) دفاًعا عن األسد لجهادا يدعو الشيعة إلى طهرانخطيب جمعة 

دفاًعا عن نظام بشار ” الجهاد“الشيعة العرب إلى ما أسماه  إيراندعا أحد أبرز مراجع الشيعة في 

 –األسد، الذي يجابه ثورة مستعرة منذ منتصف مارس الماضي تطالب بإسقاط نظامه. وقال أحمد جنتي 

 –ية يراني المختص بمهمة تعيين وعزل المرشد األعلى للجمهورية اإليراناإل” براءمجلس الخ“عضو 

على الشيعة العرب الدخول إلى سوريا والجهاد إلى جوار النظام : “طهرانخالل خطبة الجمعة في 

”السوري حتى ال تقع سوريا بأيدي أعداء آل البيت
 (1)

علي  كان، في إشارة إلى أهل السنة والجماعة. و

 أنقد أكد الخميس  –ية علي خامنئي يرانالمستشار الدبلوماسي للمرشد األعلى للثورة اإل –أكبر واليتي 

على الرغم من التكهنات الغربية. وقال وزير الخارجية األسبق في ” لن يسقط “نظام بشار األسد 

ى نتيجة وخط الجبهة الجهود لقلب الحكومة السورية لن تؤدي إل “ نإتصريحات بثتها وكالة فارس: 

، نقالً عن ”ي( في مواجهة النظام الصهيوني لن يزوللبنانال” حزب هللا”و إيران)الذي يضم سوريا و

بمساعدة العرب استهدفت الواليات المتحدة النقطة األكثر : “ س برس. وأضافناتقرير لوكالة فر

يدعمون سوريا ” حزب هللا”ق ووالعرا إيران أن، ونسيت ”(إسرائيل“حساسية في محور المقاومة )ضد 

 طهران“ أني أيًضا إلى دعم روسيا والصين لنظام دمشق. وتابع يقول: يرانوأشار المسؤول اإل”. بحزم

 –وال يزال نظام بشار األسد ”. ستواصل دعم الحكومة السورية، وستعارض الذين يتحركون ضدها

الدموية للمتظاهرين المطالبين بإسقاطه. يواصل عمليات القمع  –في الشرق األوسط  يرانأكبر حليف إل

وسقط آالف القتلى منذ سنة تقريبًا حسب ناشطين سوريين، بينما ال يزال المجتمع الدولي صامتًا تجاه 

يا والصين، اللتين استخدمتا روسب نادة الدولية التي يحظى بها بشار األسد من جنااألحداث في ظل المس

أبدًا بهذا  إيرانإلفشال قرارات داخل مجلس األمن ضد النظام السوري. ولم تندد  نألالفيتو مرتين حتى ا

القمع رغم بشاعة المجازر التي يرتكبها بشار األسد، في حين تقف بكل قوتها وراء االحتجاجات 

تدعم نظام بشار األسد  إيران أنوأعمال الشغب الشيعية في مملكة البحرين. وتؤكد تقارير متطابقة 
                                                           

1
 -shabwatoday.com/news_details.php?lng=arabic... 
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ل وبعناصر من الحرس الثوري تشارك في قمع االحتجاجات الشعبية، حيث تم اعتقال بعض هذه بالما

 العناصر من قبل الجيش السوري الحر المناوئ لنظام بشار.

ذكرت مصادر إعالميةو
(1)

ً من قوات النخبة في  (15 )ي أرسل مؤخراً يرانالحرس الثوري اإل أن  ألفا

فيلق القدس مدججة بالسالح إلى سوريا لدعم الرئيس بشار األسد الذي يواجه ثورة شعبية تعم البالد من 

إلرغامه على التنحي وإفساح المجال إلقامة نظام ديمقراطي تعددي بدالً من نظام  اإلى أقصاه اأقصاه

 ة عقود.الحزب الواحد الذي يحكم سوريا منذ أكثر من أربع

ب صحيفتي "الصباح" التركية و"هآرتس" اإلسرائيلية وموقع ناوتؤكد مصادر إعالمية من ج

ي نقالً عن مصدر قيادي في المجلس الوطني السوري لم يكشف عن هويته يران"الصحافيين الخضر" اإل

اهمة الفعلية في إلى العاصمة السورية دمشق للمس تقل مؤخراً ناي ناقائد فيلق القدس العميد قاسم سليم أن

شهراً ضد النظام، ووصفت هذه المصادر الدور  (11)إدارة القمع الدموي لالحتجاجات المتواصلة منذ 

 ي باألساسي.ناالذي يقوم به سليم

أبلغ مصدر في الحرس الثوري طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"العربية"، رداً على تقارير  أنوسبق 

لم تتدخل حتى  إيران أني بتزويد سوريا باألسلحة، ناقيادة سليمأمريكية تحدثت عن تورط فيلق القدس ب

ً لكنها ملتزمة في الوقت أنتعتبر ما يجري في سوريا ش هاأنفي شؤون سوريا الداخلية، و نألا ً داخليا ا

 وحدها في حال تعرضها العتداء خارجي.لن تترك سوريا  هاأننفسه باتفاقية دفاعية معها و

 

"ما يتم الحديث عنه اليوم بخصوص تدخل فيلق  أني يران"الصحافيين الخضر" اإلهذا وذكر موقع 

وكشفنا  2011مايو  17قد بدأ قبل تسعة أشهر حيث أشرنا إليه في تقرير لخبرائنا بتاريخ  كانالقدس 

 تقال مقر تابع للحرس الثوري إلى سوريا".ناعن 
 

 المدني لنقل العتاد أناالستفادة من الطير

الموقع نشر التقرير السابق الذي جاء فيه :"أرسل الحرس الثوري في األسابيع الماضية مجموعة وأعاد 

ً  65مكونة من  ية، في نابأربعة طائرات محملة بالعتاد واألسلحة إلى دمشق وتعد تلك المرة الث شخصا

 نايرإلى دمشق عبر الط طهرانخالل شهر، التي يتم فيها إرسال قوى أمنية وعسكرية وعتاد من 

 المدني".

                                                           

1
دـسعود الزاه -دبي ،العربية نت -  1 
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ودمشق  طهرانية تقوم برحالت عادية بين يرانهذه الطائرات المدنية اإل أنوذكر الخبراء للموقع: "

 ً قائد فيلق ولي األمر التابع للحرس الثوري،  أنوألي عملية رصد لها"،  حتى ال تثير الشكوك، تحسبا

 العقيد جباري، هو من يقود القوات المرابطة في دمشق.

رير سابقة عن حضور أعداد من الخبراء والمستشارين العسكريين في دمشق كما عن تواجد وتحدثت تقا

ألفا من القوات الخاصة من فيلق  (15)التقرير الحديث يشير إلى إرسال  أنيين هناك، إال إيرانقناصة 

العسكريين ب ناي إلى جناالقدس وإلى التواجد الرسمي والمحوري لقائد هذه القوات أي قاسم سليم

 السوريين.

 تدافع عن نفسها وليس عن بشار  إيران

وقال عضو حزب التضامن األهوازي والخبير في الشؤون العسكرية، ناهي ساعدي: "ليس من 

هذه األعداد من قواتها لنجدة النظام السوري فالمتوقع أكبر، حيث سترمي  إيرانترسل  أنالمستغرب 

 هانألب النظام السوري مهما كلفها األمر، نااالقتصادي إلى جبكل ثقلها العسكري واألمني و طهران

معركة مصيرية، ال تحدد مصير النظام السوري فحسب بل مصير  هاأنتنظر إلى هذه المعركة الى 

ً يرانالنظام اإل  ".ي أيضا

ً يرانوحسب ساعدي، وخالفا لما يتصوره البعض، النظام اإل منه لما  ي ال يدافع عن النظام السوري دعما

 عة" في مواجهة إسرائيل.نايمسى بـ"جبهة المم

ن لتتوقف عن عرض العضالت وتنفذ تهديداتها ضد إسرائيل افرصت طهرانأمام  كانه أنويذكر ساعدي 

 ً لهجوم إسرائيلي مدمر في  لبنانولكنها فضلت إطالق الشعارات: الفرصة األولى عندما تعرضت  فعليا

حيث  2009واستمرت حتى بدايات  2008ية في نهاية عام ناعرفت بحرب تموز، والث ،2006عام 

ً  طهرانتعرضت غزة لهجوم إسرائيلي كثيف، وفي الحالتين لم تحرك  واكتفت بالتنديد واالستنكار  ساكنا

 والتهديد المعتاد.

تشعر  هانألري ب النظام السونابدأت ترمي بثقلها إلى ج طهرانويستطرد ساعدي: "ولكن اليوم نرى 

النظام السوري معّرض لخطر حقيقي وبات الرئيس بشار األسد يفقد السيطرة على األرض، وإذا  أن

امتداداتها في منطقة الشرق األوسط وتسقط من يدها ورقة خلق  طهرانسقط النظام السوري ستفقد 

 األزمات في المنطقة بذريعة التصدي إلسرائيل".
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ي الماضي: "نحن نرى حتى أنون الثكانيناير/ 16لـ"العربية" بتاريخ  ي قالإيرانمصدر عسكري  كانو

ية لتقييم األوضاع هناك، إيرانإلى وجود اتصاالت سورية  الوضع في سوريا جيد"، مشيراً  أنالساعة 

 األمور جيدة وهم يتوقعون الحسم في غضون شهرين". أننا في سوريا يقولون ناإخو أنوأضاف: "

 تشـــيع أم تفـــريس

في امتداد عملية  كاني لبالدهم يرانب األكثر إثارة لحساسية السوريين تجاه هذا االجتياح اإلنالكن الج

إقناع الشباب السوري باعتناق  علىالتشيع والعمل  إلىحد ظاهرة الدعوة  إلىوالتشيع ” التفريس“نشر 

داً باآلالف وتقول بعض حاالت اعتناق المذهب الشيعي شهدت مؤخراً تزاي أنالمذهب الشيعي. ويقال 

حد توفير العمل لهم في المراكز الثقافية وخصوصاً المركز  إلىالشائعات الرائجة في سورية قد تصل 

ي في دمشق الذي تمت توسعته مؤخراً وبات يعتبر من أكثر المراكز الثقافية نشاطاً في يرانالثقافي اإل

 سورية.

في البالد وخصوصاً في دمشق ومحافظات الشمال وسط ي يرانتشار مظاهر التشيع والتغلغل اإلناومع 

ثمة تشجيعاً رسمياً خفياً ومعلناً لهذه  أنبصمت رسمي كامل سادت قناعة في أوساط السوريين المطلعين 

 حسابات مستقبلية. علىسياسة رسمية للنظام مبنية  هاأنبحد وصفها  إلىالظاهرة، ووصل البعض 

ظاهرة التدين في شكل عام ” تشجيع“النظام اختار في المقابل  أنوفي رأي بعض الخبراء السوريين 

يين بهدف لجم حالة التذمر التي سادت في األوساط الدينية ناحساب العلم علىوالتقرب من اإلسالميين 

الجماعات والقيادات اإلسالمية الرسمية أو  علىفتاح نظام البعث نا أنوالشعبية السنية. ويضيف هؤالء 

المسلمين، بل أيضاً استمالتها  أنم يكن فقط بهدف استقطابها في مواجهة حركة اإلخوشبه الرسمية ل

هذه الجماعات والحركات  أنية ومظاهر التشيع في سورية، ويبدو يرانلتخفيف حمالتها ضد الهيمنة اإل

 علىاإلسالمية غير المعارضة للنظام بدأت تستغل هذه الظاهرة لتحسين مواقعها والحصول 

 دينية من النظام البعثي الذي كثف في اآلونة األخيرة من تنازالته للجماعات الدينية.” مكتسبات“

 أنعكاساتها ومخاطرها، إذ ناالتحذير من  إلىتشار هذه الظاهرة قد قاد جهات غير دينية نا أنوالالفت 

الساحة  علىين ييرانحذر مؤخراً من نشاط العديد من الشيعة اإل نساناإلهيثم المالح رئيس جمعية حقوق 

. ةمنطقة الجزيرة مروراً بوسط سورية وخاصة حول حما إلىالسورية بدءاً من مركز السيدة زينب 

وتساءل عن سر افتتاح العديد من الحوزات الشيعية في سورية وإقامة النشاطات وإجراء االجتماعات، 

ية والنظام السوري لتقديم التسهيالت للوافدين من يرانوعما إذا لم يكن هناك اتفاق ضمني بين الدولة اإل
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 .إيران

والذي يقطن في محافظة الرقة السورية فقد  نساناإلأما المحامي عبد هللا الخليل الناشط في مجال حقوق 

الحكومة السورية قامت بتقديم مقبرة أويس القرني في الرقة حيث دفن الصحابي عمار بن  أنكشف عن 

أطاللها مركز شيعي وجامع كبير اسمه مقام عمار بن ياسر  على يية. وبنيراناإلياسر كهبة للحكومة 

ثمة مشروعاً  أنهذا المركز يعتبر أول مركز شيعي في الرقة و أنوبات مركزاً للتشيع. وقال الخليل: 

 غرار جامع السيدة رقية في النجف. علىلتوسعته بإقامة مساكن وسوق تجارية 

نشاطات المدارس الدينية المنتشرة في حي السيدة زينب حيث قامت  علىهذه  وال تقتصر عمليات التشيع

ية يرانللجمهورية اإل علىخامنئي المرشد األ علىحوزات متعددة تتوزع مرجعياتها الدينية بين آية هللا 

 ي محمد حسين فضل هللا.لبناني المرجع الشيعي العراقي والمرجع النتاالسيس علىوآية هللا 

األقل كل أسبوع  علىه يلتقي أنبحوزة شيرازية  علىيخ محمود الحائري الذي يشرف ويعترف الش

كل الطبقات االجتماعية ومختلف  إلىهؤالء السوريين ينتمون  أنبسوري يريد اعتناق المذهب الشيعي و

 المناطق.

ً ورغم رمزية أعداد السوريين الذين يختارون المذهب الشيعي واستمرار محدودية هذا الرقم  لعدد  قياسا

رجال الدين السنة الذين راح بعضهم  ىالظاهرة بدأت تشكل هاجساً مقلقاً خصوصاً لد أنإال  كانالس

ية إقليمية لنشر المذهب الشيعي وتفريس سورية. ويلتقي هؤالء مع إيرانيتحدث صراحة عن خطة 

ت الطائفية والمذهبية التي تحذر من عواقب مساهمة النظام في تأجيج الحساسيا” يةناالعلم“األطراف 

 إلىعبر إثارة تناقضات جديدة داخل المجتمع السوري تضاف ” الهالل الشيعي“خراطه في مشروع ناو

 ً هذا الهاجس ما زال ينحصر في  أنيبدو  نألا حتى. وتناقضاته المعروفة لتشكيل عامل تفجير إضافيا

ودمشق؛  طهرانثمن التحالف بين  يين ومخاوفهم من دفعيرانإطار إثارة حساسية السوريين تجاه اإل

ً  إلىالبالد. ويصل بعض السوريين  علىية كاملة إيرانبفرض وصاية  باتت  إيران أن: حد القول علنا

تستطيع أية سلطة حكومية أو  أنتفعل ما تشاء في سورية وتمارس أي نشاط تريد بدون  أن علىقادرة 

 رسمية منعها.

 يـــةإيرانرهينـــة 

ً تشار هذه الظاهرة وتوسعها يشكل نا أنوالواقع   تقاد النظام والسلطة.نالمحوراً أساسياً  حاليا

تماسك المجتمع السوري  علىعكاساتها السلبية ناببدأت تعتبر هذه الظاهرة  افإنهأما التقارير األخيرة 

 ودمشق كمصدر قوة طهرانتوثيق العالقات بين  إلىللنظام ولم تعد تنظر ”  مقتالً “نقطة ضعف و 
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 ودعم وصمود لبشار األسد.

أحد التقارير توسع في قراءته لظاهرة التشيع والتفريس في سورية وحالة السخط الشعبي  أنوالالفت 

يين. ولفت هذا يرانوقوعه رهينة في أيدي اإل علىضعف النظام و علىتجاهها فاعتبرها بوضوح دليالً 

” ظاهرة التشيع“كل المستويات، وليست  علىداخل سورية  إيرانالنفوذ المتزايد الذي تلعبه  إلىالتقرير 

ي في دمشق محمد حسن يرانالسفير اإل أنالجزء الظاهر منها. ويعتبر التقرير  ىي سويرانوالتغلغل اإل

ً أختري يلعب  فوق “عمل سفيراً  أنأختري الذي سبق له  أندوراً محورياً داخل سورية. ويلفت  حاليا

اختراق  علىيشرف  يلاوهو بالت” جمعية أهل البيت“الوقت ذاته رئيس في سورية هو في ” العادة

 علىية يرانحجم الهيمنة اإل علىللساحة السورية في كل المجاالت. ويذهب التقرير ـ للداللة  إيران

الملصق األكثر مبيعاً في حي السيدة زينب هو الملصق الذي يصور  أن إلىحد اإلشارة  إلىسورية ـ 

 أخرىي أحمدي نجاد ومن جهة يرانالدكتور بشار األسد محاطاً من جهة بالرئيس اإلالرئيس السوري 

 بزعيم حزب هللا السيد حسن نصر هللا!

مصير النظام السوري بات بعد  أنويعكس هذا الملصق ما تتحدث عنه بعض التقارير االستخبارية من 

ها حمايته من السقوط بتوفير جميع قد اختارت بدور طهران أنيين ويرانفي أيدي اإل لبنانالخروج من 

ية برصد ما يرانحد تكليف المخابرات اإل إلىأوجه الدعم له، وهو دعم يصل حسب بعض المعلومات 

والتدخل أكثر من مرة لمنع تصدعه. وهو  ،شكل دقيقبفيها  ىموازين القوويدور داخل القيادة السورية 

دلع بين ناما حصل مؤخراً عندما توسط قائد الحرس الثوري الجنرال رحيم صفوي لتسوية خالف حاد 

 دمشق لهذه الغاية. إلىماهر األسد وآصف شوكت وقام بزيارة سرية 

ي لسورية وهل نيراولكن السؤال الذي يطرحه بعض السوريين المطلعين هو: أين سيتوقف الغزو اإل

خر هذه الشروط التي تمت تلبيتها آ؟ و”مساعداتها“و  طهرانرفض شروط  علىمازالت دمشق قادرة 

 سورية. إلىفي شن حملة شعواء ضد عرب األحواز الالجئين  كان

حفظ التماسك الداخلي  علىقدرة النظام السوري  ىأما معدو التقارير فتتمحور تساؤالتهم الجديدة عن مد

في التوازن وتهدد بإثارة حساسيات  تنعكس خلالً  طهرانثمار التعاون الوثيق مع  ىدأت أولبعدما ب

 اهأن علىغالبية السوريين  ىلد اهيإلتشار ظاهرة التشيع والتفريس بات ينظر نا أنمذهبية. ويبدو 

ً ” تحالف ديني“ ارها تشنا. وهي نظرة تنذر في حال تجذرها وإيرانأو عسكرياً فقط مع  وليس سياسيا

ها، بإشعال ظاهرة التطرف الديني في سورية يعلالتعتيم اإلعالمي الكامل  علىرغم إصرار النظام 

 إلىتؤدي مجدداً  أنهذه المخاوف تحذيرات من  إلىوتهديد مستقبل البالد والنظام. وثمة من يضيف 
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ً  أنإعادة صراعات األجنحة داخل النظام حيث يقال  يحذر من مغبة وضع كل بيض  كان ثمة جناحا

 هذا الجناح قد يستغل المخاطر التي تنذر بها هذه المعادلة. أنو ،إيرانسورية في سلة 

قرب حصول التغيير الداخلي في دمشق مرتبطاً  علىالبعض  نايكون استمرار ره أنوليس مستبعداً 

يين من قلب العاصمة رانيرغم إشراف ومراقبة وحماية المستشارين اإل ،بهذا الوضع الصعب للنظام

 السورية!
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 الفصل الرابع 

 التـعاون األمريكي األسـدي

  

بادءاً مان المعارضاة  ،لم يترك النظاام األسادي أحاداً يختلاف معاه إال وألصاق باـه تهماـة العمالاة ألمريكاا

 ي ...يرانالتي لم تبع بالدها للنظام اإل ،الدول العربية المعتدلـة حتىو ،السورية

النظااام  ىادعاا ،وقلياال ماان العاارب ،مااؤتمر القمااـة السااابق الااذي حضااره صاااحبهم )!!!!( القااذافي حتااىو

 علاىهاذا النظاام الاذي ماـل المتاابعون لاـه مان تغميازه  ،صارها من حضاورهأنأمريكا منعت  أناألسدي 

ريكاا مارات هذا النظام يتعامل مع أم ،وتعلـم الجميع ) مرض ( التقيـة األسدي ،مينيلاسار وذهابه من يلا

 والحكام العرب . ،من الشعب السوري هيلصق تهمة العمالة ألمريكا بخصوم يلاالت اليوموفي  ،ومرات

 

بشار يتذلل ألمريكا
(1) 

يسعى النظام السوري هذه األيام، وبكل ما أوتي من وسائل، إلى االتصال والتفاهم مع اإلدارة 

إلى ما كانت عليه أيام حكم حافظ أسد، وقبل وراثة األميركية، وبقصده إعادة أوضاع وعالقات البلدين 

 ابنه بشار لمقاليد الرئاسة بعد وفاة أبيه.

وأكدت المصادر المقربة، وشديدة الخصوصية، أن النظام السوري يتوسل لهذه المهمة إسبانيا وإيطاليا 

النظام السوري وعبر وزيري خارجية البلدين ميغيل انخيل موراتينوس وماسيمو داليما. وقد عرض 

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 

ة بدمشق، إلى جانب ذلك أبلغ النظام الوسيطين اإلسباني واإليطالي األخير على السفارة األميركي

استعداده لتسيير دوريات فاعلة من الجيش السوري لمراقبة الحدود مع لبنان، ومنع عمليات تهريب 

                                                           

 -(2006أيلول/ سبتمبر  18  -)صحيفة السياسة الكويتية  أحمد الجار هللا ،  - 1   
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األسلحة من المعابر غير الشرعية القائمة بين البلدين، إلى جانب استعداده لتنفيذ كل المطالب 

 األميركية. 

المصادر إن النظام السوري أضاف إلى الئحة التنازالت استعداده إلعادة األمن واالستقرار إلى وتقول 

 حماس«والسعي لإلفراج عن الجندي األسير لدى »  حزب هللا «العراق، وإعادة النظر في عالقته مع 

¯ لسياسي لجلعاد شاليط، مؤكداً أن هذا اإلفراج عن الجندي األسير سيتم عن طريق رئيس المكتب ا» 

 المقيم في دمشق خالد مشعل، ....»  حماس «

جل الفوز بتعويم عالقاته مع الواليات أوتشير المصادر المقربة أن النظام السوري يتهافت اآلن من 

المتحدة، ومستعد، لهذه الغاية، أن يتنازل عن كل أوراقه ومبادئه، والسبب في ذلك عائد إلى قناعته بأن 

اشنطن هو سبيله الوحيد الباقي من أجل أن يستمر، وال يسقط، ويصبح جزءاً من ترميم العالقات مع و

 التاريخ األسود للوطن السوري وللمواطنين السوريين.

  خالل حارب تحريار  ،يةناعرضت تعاون النظام األسدي مع أمريكا في حرب الخليج الث أنوقد سبق

 ونقلت عن كتاب مقاتل من الصحراء مايلي : ،الكويت

 ( :268في كتاب ]مقاتل من الصحراء [عن عاصفة الصحراء : )ص ء ـاج -1

أوفد الرئيس حافظ األسد  ،بعد غزو العراق للكويتيقول مؤلف الكتاب األمير خالد بن سلطان )) 

ويعرف عن الرئيس السوري بغضه  ،تقدمه سوريا أنليناقش معي مايمكن  نالأص علىالعماد 

سوريا بصفتها  علىه ليس من السهل أنكما أيقنت  ،بكثير الشديد لصدام حسين أكثر من بغضنا له

 . أخرىدولة عربية  علىقوات أمريكا في شن حرب  إلىتضم قواتها  أنحاملة راية القومية العربية 

 

 الطائرات األمريكية تحمي القوات السورية من الصهاينة !!؟؟: -2

ويتابع الكاتب قوله : ثم أبحرت القوات السورية تحت الحماية الجوية األمريكية !!أي حماية  

]وهي الطائرات  ،الطائرات األميركية التي تقلع من حملة الطائرات في البحر األبيض المتوسط

توم ناوهذه الطائرات الف ،م(5/6/1967التي ساهمت في تدمير الطائرات العربية المصرية يوم )

كثيرين  نألوالطيار اإلسرائيلي هو طيار أمريكي أيضاً  ،الصهيوني نانفس الطائرات عند الكي

 منهم يحمل الجنسيتين األميركية واإلسرائيلية [.
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 علىوفاق من قبل  علىيتابع كاتب  مقاتل من الصحراء :  ولفت نظري قدرة دولتين لم تكونا   -3

التعاون بشكل فعال لمواجهة خطر مشترك !! واستقبلت القوات السورية في ينبع وأصبت بخيبة 

ني نألوعذرتهم  ( 72( فقط ولم يحضروا )ت 62هم أحضروا دبابات )ت أنأمل عندما عرفت 

الحدود العراقية لمواجهة صدام !!! . وضعت السوريين غرب  علىهم حشد فرقتين يعل أنأدرك 

دبابات السوريين تشبه  نألاألمريكيين اليحبذون ذلك  أنثم عرفت  ،األمريكية مشاة البحرية

وسحبت  ،لذلك استبدلت السوريين بالمصريين ،هميعلدبابات العراقيين وخافوا من التباس األمر 

 ة ....يلااطي القوات المشتركة في المنطقة الشمحتىالخلف لتشكل ا إلىالفرقة السورية 

 الجويـة األمريكية مقبولة عند الضباط الكبار السوريين فقط :أطقم السيطرة  -4

ويتابع الكاتب : وسارت عمليات التنسيق بين أطقم السيطرة الجوية األمريكية والقوات المشتركة 

السوريين لم يتحمسوا كثيراً للعمل مع هذه األطقم  أنت العقبة الوحيدة هي كانو ،مايرام على

قلت  ،سحبها فوراً أوقال : سوف شوارتزكوف  علىوبدا الضيق  ،ذلك لىعولست ألومهم  ،األمريكية

 ،نألالسوريين ا إلىوأال ترسلهم  ،تطلب من رجالك التحلي بالصبر أنأرجوا  ،نا بحاجة لهانإله : 

لديكم  كانتخبرني إذا  أن)قائد الفرقة السورية ( قلت له : أرجوك حبيب  علىوفي اجتماع مع اللواء 

وتتفاهم  ناأوامر تمنعكم من العمل مع أطقم السيطرة الجوية األمريكية ) وهي وحدات تميز الطير

نرحب  ،ليس لدينا أية مشكلة معها ،أجاب : أبداً بل العكس ،ا أقدر موقفكم وسأدافع عنهأنف ،معـه (

السوريين في  أنوأخبرني فيما بعد المقدم طيار عايض ثواب الجعيد  ،بوجود هذه األطقم معنا

ت مقبولة من الضباط الكبار كانبينما  ،المستويات الدنيا رفضوا قبول األطقم األمريكية من قبل

هم أنالعمل مع األمريكيين، كما  علىثم وافق السوريون  ،واستغرقت تسوية المشكلة أياماً عدة  ،فقط

تناولت الغداء مع  ،ت السوريةوعندما ذهبت لزيارة القوا ،عاملوهم معاملة طيبة وأكرموا وفادتهم

 ً بين ناوسارت األمور بين الج ،الضباط السوريين في حضور أطقم السيطرة الجوية األمريكية أيضا

 نحو أفضل مما كنت أتوقع .      على

 إنسانكل  نألوالكاتب معذور  ،ينإلىمبرييتفاهم البعثيون مع اإل أنهكذا لم يكن يتوقع الكاتب   

ر ثم ـاسيلا علىفلماذا نغمـز  ،ـه مخالف للمنطق والمألوفنأل ،يفهم ذلك أنعاقل اليستطيع 

ثم  ،ةيلامبريكـره اإل علىبضع عقود  ىمد علىلماذا نربـي أجيالنا  ميـن !!!؟يلا إلىنذهب 

 شـقائنا البعثيين في العراق .أمحاربة  علىون معها ـانتع
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باااً ماان التعاااون بااين المخااابرات ناالشاارق ( جكشاافت مجلااة "تااايم" األمريكيااة ) كمااا نشاار موقااع أخبااار و

 ومنها : ،األمريكية والسورية

اسددتخدام األمددريكيين فددرع فلسددطين للمخددابرات العسددكرية فددي سددورية سددجناً للتحقيددق مددع بعددض  -1

 ... المعتقلين

 "اإلرهاااب". علااىوذلااك فااي ضاامن مااا عاارف بفضاايحة السااجون الساارية فااي إطااار الحاارب األمريكيااة  

ي/ السااوري األصاال محمااد حياادر الزمااار الااذي ناقضااية المااواطن األلماا إلااىوأشااارت المجلااة خصوصاااً 

 علاى، 2001ون األول/ديسامبركاانأشرف عماالء للمخاابرات المركزياة األمريكياة "ساي آي إياه"، فاي 

الحقااً  فارع فلساطين، مشاهور باعتمااده التعاذيب، وماررواً  ىساجن ساوري يادع إلاىنقله مان المغارب "

السجين" وفق المجلة األمريكياة التاي نسابت معلوماتهاا  علىمحققين سوريين لطرحها  إلىة مكتوبة أسئل

التقريار مشاار  أن إلاىه األربعااء الماضاي، الفتاة ياعلية" اطلعت نا"تقرير سري لالستخبارات األلم إلى

الاذي اعتمدتاه  "طاائرة شابح: القصاة الحقيقياة لبرناامج التعاذيب أنه أيضاً في كتااب جدياد يحمال عناويإل

 .(ستيفن غراي)ي االستقصائي نا" لمؤلفه الصحفي البريطهالسي آي إي

لام يكان  2001ون األول/ديسامبركاانسورية في  إلىالسجين الذي نقل جواً  نإووفق المجلة األمريكية، ف

يا وعاش فاي هاامبورا؛ ناألم إلىسنة( هو رجل أعمال هاجر  42الزمار ) أن إلىمجرماً عادياً، مشيرة 

 مطلوباً في الواليات المتحدة لالشتباه بدوره في تجنيد بعض خاطفي الطائرات الاذين نفاذوا هجماات كان

أيلول/ساابتمبر ماان أعضاااء خليااة تنظاايم "القاعاادة" فااي هااامبورا. وبموجااب الطلااب األمريكااي  (11 )

 إلاىفاي المغارب ثام نقال جاواً  ه"اعتقلت الشرطة المغربية زمار، وحقق معه مسؤولون من الساي آي إيا

 الطائرة التي نقلته. إلىدمشق". وال يتضمن التقرير إشارة 

فرع فلسطين للمخابرات العسكرية في النظام األسدي متخصاص ومتفاوق عالميااً فاي  أنوالسر في ذلك 

لاذلك احتاجات المخاابرات  ،وفيه مان األزالم السااديين الاذين ينادر ماثلهم فاي العلام أجماع ،فنون التعذيب

 طلب المساعدة منهم . إلىاألمريكية المركزية 

التعاون بين "الحليفين االستخباريين" الساوري واألمريكاي لام ينتاه عناد هاذا الحاد،  أن إلىولفتت "تايم" 

ياة نااالساتخبارات األلم علاى هالسوريين يحتجزون زمار "عرضت الساي آي إيا أنيا أنفبعدما علمت ألم
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محققاون مان "الساي  كاانالساجين". وال يوضاح التقريار ماا إذا  علىقديم أسئلة مكتوبة لطرحها فرصة ت

 فسهم.أنب" قد استجوبوا زمار في سورية هآي إي

باساااتجواب زماااار فاااي  نا"سااامح المساااؤولون الساااوريون للمحققاااين األلمااا 2002/يونياااو أنوفاااي حزير

 ية، أي سري.ناصفحة ويحمل ختم "غيهيم" باأللم 263السجن"، وفقا للتقرير الذي يقع في 

دي" مان النياباة العاماة إساقاط الاتهم عان  أنياة "باي نانفسه طلاب رئايس االساتخبارات األلم اليومو"في 

علومااات عاان معارضااين يااا بتهمااة جمااع مناوا أوقفااوا فااي ألمكااانعمااالء االسااتخبارات السااورية الااذين 

 سوريين". 

وفرع فلسطين سيئ الصيت، هو أحد الفروع األمنية التابعة لالستخبارات العسكرية في سورية ويعارف 

 .235بالفرع 

بااً مان األوضااع السايئة فاي هاذا ناج 2005إيلول/ سبتمبر  28ت منظمة العفو الدولية قد وثقت في كانو

فاي فارع فلساطين )تعاج( بالصراصاير وغيرهاا مان الحشارات، "زنازين القباور  أن إلى  الفرع، مشيرة

نطااق  علاىاً". كما "يُستخدم التعذيب ناأجساد السجناء وتعضهم أحي علىالتي تمشي  نافضالً عن الجرذ

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، غالبااً بمعازل عان 

ات ياأخراء حوامال بااء حاول احتجااز نساأنالعالم الخارجي وبدون تهمة. وقد تلقت منظماة العفاو الدولياة 

 هؤالء النساء لإلجهاض نتيجة التعذيب". ىوأطفال صغار هناك. وبحسب ما ورد تعرضت إحد

هام تعرضاوا للتعاذيب وحجازوا إفراديااً أناالساتخبارات الساورية  ىوقد نقل غراي عن سجناء سابقين لد

 ات ال تتجاوز الواحدة منها مساحة التابوت.نافي زنز

عماالء  أن  هة ماع مراهاق أبلغانااه تحادث عبار ثقاب فاي جادار الزنزأنالساابقين وقال أحد المعتقلاين ا -2

 16و15عمار "رفيقاه" المراهاق يتاراوح باين  أن. وأوضح الساجين الساابق ناأمريكيين نقلوه من باكست

 سنة.

معااتقالً فااي  كااانمهناادس االتصاااالت الكناادي ماان أصاال سااوري ماااهر عاارار  أنوجاااء فااي التقرياار  -3

 في فرع فلسطين". (2)ة رقم نا"الزنز
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 كاانه أنارغام  علاىسورية  إلىوعرار اعتقل في مطار جون كينيدي القريب من مدينة نيويورك ورحل 

سجن فرع فلساطين  إلى، ومنها براً ناعم إلىمتن طائرة خاصة  علىيحمل جواز سفر كندياً، ونقل جواً 

 في سورية.

وقاال لغاراي  أفغانساتانه تدرب في معسكر لإلرهابيين فاي أنبوبعد تعرضه للضرب وقّع عرار "إفادة" 

 آخر". كانم إلىللقبول بحكم بالسجن عشر سنين أو عشرين سنة في مقابل نقلي  "مستعداً  كانه أن

كنادا وبرأتاه الحكوماة الكندياة الشااهر  إلاىسانة فاي الساجن، أفارج عان عارار الاذي عااد  ىوبعادما أمضا

 "أي شبهة".صفحة من  1200الماضي في تقرير من 

ه ال يمكان أناقاائالً  ىاً في نيوياورك رفاض الادعويلاعرار الحكومة األمريكية، لكن قاضياً فيدير ىوقاض

 مرور عرار في أراضيه. علىالنظر فيها لدواع أمنية. ولم يعلق األردن 

فاي الوقات الاذي  ،المتعاون ماع المخاابرات األمريكياة المركزياة ،هذا فرع فلسطين للمخابرات العسكرية

ويتصااورون مااع الفتااات سااورية فااي  ،دياار الاازور فااي شاامال سااوريا إلااىيصاال فيااه جواساايس إساارائيل 

وفاارع فلسااطين مشااغول جااداً  ،وتنشاار صااورهم فااي الصااحافة العالميااة ،المنطقااة ليؤكاادوا وصااولهم هناااك

وحيااـد المقاااوم ـه الأناابتعااذيب المااواطنين الشاارفاء السااوريين .... ويااردد النظااام األساادي صااباح مساااء 

 كل من يعارضه ويختلف معـه عميل ألمريكا ... أنو ،ـع للمشروع األمريكي في المنطقةناوالمم

النظاام األسادي قادم للمخاابرات  أنومن التعاون المخاابراتي باين النظاام األسادي والمخاابرات األمريكياة 

يحاارض  ،ن فااي دول الخلاايجاألمريكيااة ملفااات لمئااات المااواطنين السااوريين الفااارين ماان سااوريا ويعيشااو

وقد تحرت مؤسسات األمن في الخليج حول هذا اإلدعاء وتباين لهاا  ،هم من تنظيم القاعدةأنعليهم ويدعي 

 ه غير صحيح ...أن

فااروع  ،فاارع فلسااطين وغيااره ماان عشاارات الفااروع علااىالااذي يهجاام الشااعب السااوري  اليااوموننتظاار 

شااغلت لياال نهااار بتعااذيب الشااعب ناو ،التااي تركاات مراقبااة التجسااس اإلساارائيلي ،المخااابرات العسااكرية

ساـجن  علاىهاذه الفاروع كماا هجام الفرنسايون يومااً  علاىالذي يهجام الشاعب  اليومننتظر ذلك  ،السوري

 هللا ببعيـد ... علىالباستيل ....وليس ذلك 
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 فصل الخامسلا              

 : (1) إسرائيل والثورة السورية

 :تأمالت في الثورة السورية 

وفوز النهضة في  ،يتوقع هروب زين العابدين كانفمن   ،كل شيء في الثورة  العربية غير متوقع

ن بعدد كبير جداً من كراسي المجلس في يوفوز االسالمي ،يتوقع تنحي مبارك كانومن  ،تخاباتنالا

حسني مبارك يخوف المصريين  كانو ،المسلمين ناثم ينجح رئيس لمصر من اإلخوتخابات ... نالا

 أنع ــيتوق كانمن ويقول ذلك ليخوف المصريين ... ،المسلمون ناتي اإلخوأويبالغ فيقول لوتركت سي

يخرجه من مجرى السيل كالجرذ وقد اختبأ  أناب الفقير طاغية العصر ) القذافي ( بعد ــيقتل ذلك الش

لعقولنا  كل شيء فيها غير متوقع ،ثورات فريدة متميزة هانإ...!!!  ناهم جرذأنباتهم الثوار  أنبعد  ،فيه

 (. التي ) تقولبت مع الذل 

ر ي) تغي ،تغيــر كبيـــر هانإ ،بعيــدة عن واقعنا قبل الثــورة ،فكلها مفاجآت مذهلة ،أما الثورة السورية 

 ،عندما ينحبس المطر ،يجعل الزرع ينمو على نار ( أني (  وصدق الفالحون عندما يقولون ) قادر نابر

وسيداً  ،يجعل الشعب المغلوب على أمره ؛ سيداً لنفسه أنهللا قادر  أن ،عقيدة الفطرة هانإ ،ويذبل الزرع

ه نإ ،) حرام عليكم ( كي اليقتلوهبقوله ويجعل القذافي ) ملك ملوك إفريقيا ( يتوسل للشباب  ،ألرضه

  ،هذا التغير الكبير يجعلنا نإ ،التستوعبه عقولنا التي ) تقولبت مع الذل ( ،لذلك نراه كبيراً  ،ينابتغيير ر

 وهذا تفصيل هذا التميز : ،ريخاً فنقول قبل الثورة وبعد الثورةأنتخذ الثورة ت

يجرؤ الشباب  أنو ،تقوم ثورة في سوريا أنينات ــ نالم نكن نتوقع ــ نحن الذين عشنا عقد الثم -1

والشعب يريد إعدام الرئيس (  ،ناجرهم ) الشعب يريد إسقاط النظاميصرخوا بأعلى ح أنعلى 

اليخافون عليهم من آلة القتل  ،... ويخرج الرجال في الشوارع يحملون أطفالهم على أكتافهم

أما تالميذ المدارس   ،بل ترى النساء يخرجن يصرخن مطالبات بإسقاط النظام ،األسدية

                                                           
  .الرأي 10. الصفحة:  17950ه / العدد 1433 ياألول يجماد 20م  الموافق 2012)إبريل(   نانيس 12صحيفة الحياة :الخميس  -- 1

 .يناالباحث العراقي: مصطفي الع
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قاط النظام ... كل ذلك غير ـويهتفون بإس ،وارعـالشفيمألون  ،المتوسطة بلباسهم األزرق

 ولنا التي ) تقولبت مع الذل ( ...ــومخالف لعق ،عــمتوق

وفي  ،النظام السوري يختلف في تركيبته أنني كتبت بعد سقوط حسني مبارك أقول أنس أنوال  -2

لن  ،أما في سوريا فيوجد جيش عقائدي ،ففي تونس ومصر يوجد جيش وطني ،جيشه العقائدي

يقرأ  أنهذا التصور خاطئاً ...وكنت أتمنى  كانوالحمد هلل  ،ينحاز للشعب ....هكذا كنت أتصور

بل  ،أو قرأوا ولم يعملوا به ،ويستفيدون منه ...لكن ) وهلل الحمد ( لم يقرأوه ،الشباب ماكتبت

 قاموا بما لم يكن متوقعاً لعقولنا ... 

ليقوم بعمليات  ،ينشق أفراد من الجيش السوري ويشكلون الجيش السوري الحـر أننتوقع لم نكن  -3

ويمشي في شوارع ) باباعمرو (  ،نوعية منها هجومه على مركز المخابرات الجوية في حرستا 

 ،ويقف ليعلن عن نفسه ،بسيارات رباعية الدفع ) جديدة ( يحمل أعالم سوريا الخضراء

 كانهذا  أنإذا لم يكف عن قتل المواطنين .. وال أخفي  ،يش العقائديويهدد الج ،وعملياته

ني عشت في هذا أنولتفكيري الذي طبع بمقولة الجيش العقائدي ...وخاصة  ،مفاجآت كبيرة لي

وقضيت منها أربعة شهور  ،الجيش العقائدي خالل خدمتي اإللزامية مالزم في سالح الدبابات

ا رابعهم نعيش )غصباً عنا في خيمـة واحدة ( وكنت أشعر وأحس وأسمع أنمع ثالثة ضباط و

مدى حقدهم وكرههم للعرب وللمسلمين ...وعدم اهتمامهم بتحرير األرض المحتلة ... هذا 

الجــيش الذي كنت يومـاً في نــدوة مـوضوعها ) كيف ندفع الجندي للقتال ( ولما جاء دوري 

 ،باليوم اآلخر ناوهو اإليم ،رصيد يفيدنا في هذا المجال ،تخدمهسنالقلت عندنا رصيد كبير لماذا 

نكذب  أنة الشهيد في الجنة ...فسارع العقيد مدير الندوة وأسكتني وهو يقهقه ) هل تريد كانوم

يخرج منه الجيش  أنيخطر في بالي يوماً  كانعلى الناس يا مالزم  خالد ؟ ( ... هذا الجيش ما

 الجيش السوري الحر على خالف ماكنت أتصور والحمد هلل ... السوري الحر ...ولكن خرج

وقد وصلنا إلى قاعدة على مدى نصف قرن تقول  ،ةـة الدول العربيــماكنا ننتظر خيراً من جامع -4

وقرروا  ،اتفق العرب ضد النظام السوري ،وخالفاً لهذه القاعدة ،اليتفقوا ( أن) اتفق العرب على 

المعركة  نألالمطلوب من العرب أكثر من ذلك بكثير  أن.. والشك تعليق عضويته في الجامعة .

هم أنبمعركة الهالل الشيعي ...وبعض المسؤولين األتراك صرح  هانإ ،في الحقيقة ضدهم كلهم

 ك مدى خطورة المعركة في سوريا .ه أدرأنوهذا يعني  ،يعتبرون القضية السورية قضية تركية
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ويشكل  ،% ( منها 70قد يصل إلى ) ،يتفق قسم كبير من المعارضة السورية أنلم يكن متوقعاً  -5

ي مع نايتفق العلم أنولم يكن متوقعاً لعامة الشعب السوري ؛  ،المجلس الوطني السوري

وهذا أيضاً من التغيير الكبير الذي شهدته الساحة السورية ...  ،القومي مع الكردي ،اإلسالمي

العلويون بأعداد كبيرة عن مواطنون شاء هللا عندما ينشق ال نإقريباً وبقيت تغيرات أكبر ستقع 

 النظام ... 

الذي أخـرجه أحمـد          ي  كما جاء في الحديث الصحيح نابكل ماذكرت أدلة على التغيير الر -6

تكون النبوة فيكم ماشاء هللا أن تكون ثم يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها ، ثم ) وصححه األلباني 

تكون خالفة على منهاج النبوة ، فتكون ماشاء هللا أن تكون ثم يرفعها هللا إذا شاء أن يرفعها ، 

 اثم يكون ملكً ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ماشاء هللا أن يكون ثم يرفعه هللا إذا شاء أن يرفعه ، 

ثم تكون خالفة على منهاج ،  يرفعه أنيكون ثم يرفعه هللا إذا شاء  أنجبرياً فيكون ماشاء هللا 

ويقول العلماء الملك العاض هو الخالفة األموية والعباسية والعثمانية ،  ..( النبوة ، ثم سكت 

 ،اليوم يرفعهوهاهو والملك الجبري هو االنقالبات العسكرية التي حكمت العالم اإلسالمي كله ، 

أو ألوف  ،زلوها إلى ساحة التحريرأنأو البلطجية التي  ،غصباً عن الطواغيت وجيوشهم العقائدية

أو الطيارين السوريين الذين  ،المرتزقة الذين زودت بهم الشركات الصهيونية العقيد القذافي

شبيحة النظام األسدي ليذبحوا الشعب العربي هناك ...أو  ،دفعهم النظام األسدي إلى ليبيا واليمن

كما سخر الدبابات  ،الذين يغدق عليهم األموال من خزينة الشعب السوري ليقتلوا الشعب بأمواله

التي اشتراها الشعب ليحرربها والمدفعية وراجمات الصواريخ والطائرات المقاتلة ) الميج ( 

 رها ...سخرها لقتل الشعب في حمص وحماة ودير الزور وريف دمشق ، وغي ،الجوالن

وفي سوريا خاصة  ،ي ( الذي نراه في العالم العربي عامةنابه التغيير الكبير ) التغيير الرنإ

ويوفرون الدماء الزكية التي  ،هللا عزوجل وراء هذا التغيير أن...وياليت األسديون يفهمون 

لقذافي مثل ا نالجرذابيب السيل كاأنيدخلوا في  أنفسهم قبل أنبويفروا  ،يزهقونها صباح مساء

 غداً لناظره قريب .. ... نإ...و

 ت مفاجئات كثيرة وكبيرة للنظام منها :كانو

 ،زملكا ،حرستا ،من السابقين ) دوما كانو ،فقام ضده ريف دمشق ،ركز على قلب دمشق -1

 غيرها ( ...سائر بلدات الغوطة الشرقية والغربية وو ،القابون
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 ،الشيخ مسكين ،فقامت له عشرات البلدات الصغيرة ) نوى ،أعد العدة لمدينة درعا واستعد لها -2

 وعشرات غيرها ...( . ،نصيب ،الجيزة ،الحارة  ،خلنا ،الطيبة ،بصرى ،داعل

 ،الرستن تقف أمام دباباته وطائراته وشبيحته بضعة أسابيع أنأعد العدة لمدينة حمص ولم يتوقع  -3

 غيرها كثير ....و ،والحولة ،ودير بعلبة ،ودير معلة ،وكذلك تلبيسة

وجعلت مذيع ال ب ب سي يقول : هذه ساحة العاصي في حماة وليس  ،خرجت حماة ذات مرة -4

عندما تظاهر أكثر من نصف مليون مواطن قبل دخول الجيش مدينة  ،التحرير في القاهرة ناميد

 ه لم يكن قد خصص لها من يدخلها ...نأل ،حماة

مائة مواطن يرحمهم هللا تعالى ...فتظاهرت طيبة ثم احتل حماة وقتل في يوم واحد أكثر من  -5

 ،والغاب ،قيمضشيخون، وقلعة ال ناوخ ،والهبيط ،وحلفايا ،وكرناز ،وكفرنبودة ،اإلمام

 ...وعشرات القرى غيرها ...،وحيالين ،واللطامنة ،ومورك

 

 :موقف إسرائيل من الثورة السورية 

 ،لتقويم الموقف الدولي تجاه ثورة الشعب السوريفي أحد االجتماعات شبه الرسمية المخصصة  *   

جلست بكل حواسي استمع لكلمة المتحدث اإلسرائيلي  ،الدول األوروبية ىفي إحد التي عقدت أخيراً 

بدأ المتحدث الذي حاول وبصراحة  تلخيص موقف حكومته المعارض لتوفير الدعم للثورة السورية. 

تماءاتها السياسية أو ناأو  ،على اختالف مشاربها ،اإلسرائيليةاإلسرائيلي  بالقول : ال تجد القيادات 

ففي حسابات الخسارة ة في تغيير النظام السوري القائم. يأي منفعة عملية أو مصلحة فعل ،الحزبية

ً والربح. يُعَدُّ سقوط النظام السوري القائم تطورً  قد تنتج عنه عواقب ال  ،ا على أمن إسرائيلخطرً  ا سلبيا

 ( .  نآليمكن تخمين آثارها ا

طلبت القيادة السياسية  م  2011ومع بداية أحداث الثورة في مدينة درعا أواخر شهر آذار )مارس( 

 نالوقد برز سؤا ،اإلسرائيلية من أجهزة المخابرات تقويم الموقف اإلسرائيلي تجاه الثورة السورية

ي نااألول : هل توجد مصلحة إسرائيلية في دعم عملية إسقاط النظام ؟ والث ،أمام صناع  القـرار ناتقليدي

 وما مواقفه وسياساته المحتملة تجاه أمن ومصالح إسرائيل ؟  ،: ما البديُل المحـتمل

ت كانول عن السؤال األإجابة المجتمع المخابراتي اإلسرائيلي  نإ: )  استرسل المتحدث اإلسرائيلي قائالً 

إسرائيل ال تجد أي منفعة أو مصلحة بإسقاط النظام  أنإذ تم التأكيد على  ،محددة وغير قابلة للجدل
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وهذا االستنتاج استند إلى الحقائق العملية المتصلة بطبيعة العالقات بين نظام األسد و  ،السوري القائم

 ً العالقة بين إسرائيل والنظام السوري عالقة غريبة بين طرفين  أن اسرائيل. ذهب المتحدث موضحا

فعلى رغم الخالفات واالختالفات بين النظام السوري  ،حرب رسمية ةفي حال نالا وال يزاكانعدوين 

تمكن من إدراك وقبول  ،بالتقديرات المخابراتية  اإلسرائيلية ،فالنظام السوري  ،القائم ودولة إسرائيل

     لذا وخالل الـ ،مع إسرائيل ، ويتفهم ويحترم الخطوط الحمر لُصنَّاع القرار اإلسرائيلي ،قواعد اللعبة

( 40 )   ً ، برز عامل الثقة غير المعلنة بين الطرفين  م 1973أي منذ نهاية حرب عام  ،الماضية عاما

بهات خارجية ضد لفتح ج ىالنظام السوري سع أنوعلى رغم  ،السورية -ليتحكم بالعالقات اإلسرائيلية  

ً ( 40)لم يفكر خالل الـ  فإنهإسرائيل،  الماضية بفتح الجبهة السورية. هذا على رغم احتالل  عاما

 ،المستمرة اإلسرائيلي   ناوعلى رغم توسع عمليات االستيط ،إسرائيل المستمر لألراضي السورية

 كان ،رىوعلى رغم قيام الطائرات اإلسرائيلية بمهاجمة أهداف ضمن األراضي السورية بين فترة وأخ

ً  م 2007آخرها عام  ا في عمق األراضي ا مفترضً نوويً  ، حين هاجمت الطائرات اإلسرائلية  موقعا

رض للثورة قرار إسرائيل المعا أن ،المتحدث اإلسرائيلي حاول إقناع المجتمعين نإلذا ف ،السورية

  .ا للدولة اإلسرائيليةيتنبع من حماية المصالح العل ،السورية يقوم على أسس واقعية

قبل إصدار توصياته للقيادة  ،الذي تعامل معه المجتمع المخابراتي اإلسرائيلي ي من السؤالناالجزء الث

ظام البديل لنظام األسد سيكون فالن  ،يتعلق بطبيعة النظام البديل المحتمل للنظام السوري القائم ،السياسية

ذا صبغة إسالمية أو وطنية أو قومية
(1)

  ً ة معاداة إسرائيل. وستكون أول أهدافه نافي خ تضعه تلقائيا

ٌر مثل هذا سيدخل إسرائيل  المطالبة باألراضي السورية المحتلة أو العمل على استعادتها بالقوة، وتطوُّ

وقد تتحول  ،ىالذي قد ينتشر إلى الجبهات األخر ،السوريةفي دوامة جديدة من الصراع على الجبهة 

سورية إلى مركز للجماعات الجهادية واإلرهابية التي ستجد موطئ قدم لها في جبهة ظلت هادئة ألربعة 

البديل للنظام السوري القائم قد  أنحصيلة التقديرات المخابراتية  اإلسرائيلية :  نإلذا ف ،عقود زمنية

النظام البديل في سورية  أنباالفتراض  أنو ،تهديدات كبيرة ألمن واستقرار إسرائيلو يشكل أخطاراً 

 ً ً  يرانإل سيكون معاديا ا بالنسبة ألمن الدولة اإلسرائيليةكثيرً  أو لحزب هللا ال يعني شيئا
(2)

 . 

                                                           
1
أي أن النظام األسدي ليس إسالمياً ) وهذه بدهية ( وليس وطنياً ، وليس قومياً ، وهذا بيت القصيد ليس قومياً أي  - 

ابق ) النظام األسدي ضد العرب ( كيف أن النظام األسدي ضد حزب البع  ، ليس بعثياً ، وقد بينت في كتابي الس
 وأفردت ذلك في أحد أبواب الكتاب ...

2
أن يكون النظام البديل في سوريا معادياً إليران وحزب الالت ليس ) شيئاً كثيراً بالنسبة ألمن إسرائيل ( ؟؟؟ ماذا  ـ 

 ين ألمن إسرائيل ...يقصدون ؟؟؟ أي أن إيران وحزب الالت ليس مهدد
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قررت الحكومة اإلسرائيلية وضع )فيتو( واضح وقاطع على أي جهود ونتيجة لتبني هذا الموقف 

لتوفير الدعم للثورة السورية. وتم إعالم جميع األطراف الدولية بنية  ،إقليمية أو  دولية ،خارجية

أو تقديم أي إسناد  ،إسرائيل بالعمل على إعاقة أي مشاريع لتوفير الحماية الدولية للثورة السورية

وقد وضح ذلك كالشمس من خالل متاجرة   .تصارنالسياسي أو عسكري قد يساعد  الثورة في تحقيق ا

ن بالدعم يخرولم تسمح أمريكا لتركيا وحلفائها األ ،ومثلها أوربا ،هيلري كلينتون بالشعارا ت البراقة

يقع  أنبحجة  ،بل حذرت منه ،مثل تسليح الجيش السوري الحـر ،للثورة السورية يالصريح الفعل

وزارت وزيرة خارجية أمريكا عواصم الخليج العربي وتركيا تحذرهم من  السالح في أيدي القاعدة ...

 دعم الثورة السورية ، بحجة واهية وهي أن السالح سيصل إلى القاعدة ...

) ومن يتبعها مثل  ،أحد األهداف االستراتيجية للدولة اإلسرائيلية اليوم ىإفشال الثورة السورية أمس 

وفي خندق  ،وحزب هللا على أرض مشتركة إيرانتقف إسرائيل و  أنومن مهازل التاريخ  أمريكا (

  .لحماية النظام السوري من ثورة الشعبواحد 

مصدر فرنسي  : إسرائيل أبلغتنا رغبتها في بقاء نظام األسد 
(1)

. 

سوريا ، فردت ....وأضاف المصدر أن الجانب الفرنسي سأل الجانب اإلسرائيلي ماهي سياسته إزاء 

الحكومة اإلسرائيلية بالقول : إن إسرائيل تريد ترك سوريا على وضعها الحالي ، وأضافت في إمكانها 

تركه نتدمير سوريا في أي وقت ، ولكن النريد إضعاف الرئيس بشار األسد ، فهو ضعيف كما هو ، ول

 على حاله ، ألننا النعرف ماذا يأتي بعده .

ً وأكد المصدر نفسه أن هن في الرأي حول الموضوع السوري بين الجانب األمريكي الذي عبر  اك اختالفا

 عن استيائه الكبير بالنسبة لسوريا األسد الذي تريد إسرائيل بقاءه ...

 عدد المستوطنين في الجوالن يزيد على السكان العرب 

 أن ألخاص ( لاذلك أحببات 6/2005/ 12نشر موقع ) كلنا شركاء ( موضوعاً عن الجوالن فاي )و

وهذه أهم العناوين بعضه  .
(2)

 : 

 ـ حملة جديدة استيطانية في الجوالن لجلب مئات العائالت اليهودية .

                                                           
1
 ( ... باريس من رندة تقي الدين2007/ 3/ 22( في )1605الحياة العدد)  - 
2
 12/6/2005موقع كلنا شركاء ، في  - 
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 ( .2005( عائلة يهودية ضمن عام )300ـ استقطاب ) 

 ـ عنوان الحملة : الجوالن مشرع أبوابه لكم وهو مفعم بالحياة .

 ، ومستوى المعيشة المرتفع لدى المستوطنين .الجوالن يتميز بالهدوء األمنـي ـ وجاء في الحملة : 

 ينتظرونكم في الجوالن . والهـدوء واألمـانـ الطبيعة الخالبة 

 ( مستوطنة ممتدة من جبل الشيخ وحتى بحيرة طبريا ؛ فتحت أبوابها الستقبال القادمين الجدد .21ـ )

 % ( . 400لسنوات األخيرة بنسبة )ازداد االستيطان في الجوالن في اـ 

 ( عائلة يهودية استوطنت الجوالن في السنوات األربع الماضية .700ـ )

 % ( قادمون جدد . 3( و ) 48% ( من القادمين للجوالن  من أراضي ) 97ـ ) 

ضاة وهذا يبين عظام هاذه الجريماة ، التاي جعلات الجاوالن ماالذاً آمنااً للصاهاينة الاذين يهرباون مان انتفا 

حماس والجهاد اإلسالمي ] اإلخوان المسالمون فاي فلساطين [ ، بينماـا يوفاـر النظاام األساـدي لهاـم ماالذاً 

 آمناً  في الجوالن . 

% (  15( ارتفعات بنسابة )  2003% ( ، وفاي عاام ) 7( بنسابة )2002ـ ارتفعت نسابة الساياحة عاام )

 ( ماليين سائح .... 3ويبلغ متوسط السياح الذين يزورون الجوالن سنوياً ) 

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 .... 

 (، بالخبر التالي : 31/10/2006 ) فيالسفير تطالعنا صحيفة ثم 

 عدد مستوطني الجوالن يتجاوز أهلها العرب!  

األميركية أمس، أنه عقب انتهاء الحرب اإلسرائيلية األخيرة على  (واشنطن بوست)ذكرت صحيفة 

ألف دوالر، لجذب الشباب  250لبنان، أطلق قادة المستوطنات اإلسرائيلية حملة إعالمية بكلفة 

 40اإلسرائيلي إلى هضبة الجوالن السورية المحتلة، بهدف مضاعفة عدد اليهود في الهضبة ليصل إلى 
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عشرة أعوام، وذلك عبر إغرائهم بنمط الحياة هناك وبإمكان اعتمارهم قبعات ألف مستوطن في غضون 

 رعاة البقر بدل قلنسوة اليهود التقليدية. 

وأوضحت الصحيفة أن حركة النمو االستيطاني انتعشت في الجوالن خالل السنوات األخيرة، وأنه 

 ً عدد المواطنين العرب الذين يبلغون  ،للمرة األولى سيتجاوز عدد المستوطنين اليهود في الجوالن قريبا

 عائلة يهودية تنتقل إلى الجوالن كل عام. 400عشرين ألف نسمة، مشيرة إلى أن 

        

 ويقول أشرف المقداد : 

 ناحور على إسرائيل مع األسد لتآمر والرهيبة الكاملة القصة           

ال  ،ة ولكنها قصة حقيقية وفاضحةيلامن قصص ألف ليلة وليلة الخي هانأكألول وهلة تبدو هذه القصة 

ن في أبشع يهو وفساده على قلوب السوري ىليبق نايتعاون مع الشيط نألستعداد بشار وبل مدهشة ال

 ع.ناه مناضل وصامد ومقاوم وممأنه من أنالتآمر علىهم مع مايطبل له هو وأعو إلىطريقة وصل بها 

من المترجمين في المفاوضات التي لحقت  كانه أنوصلتني رسالة من شخص يعيش في السويد يخبرني 

وتسيل وجاسم  ىه استغرب دخول دبابات الجيش السوري إلى منطقة نوأنو 1973حرب تشرين عام 

ة هناك منطق أنفحسب ما شهده وترجمه  اإلسرائيلية. -المتاخمة للجبهة السورية ناوالحاّرة في حور

ت مقسمة إلى ثالثة قطاعات كان الجوالنمنزوعة السالح أو محدودة السالح تمتد حسب القطاع )جبهة 

كم.....وأصر هذا 30والحنوبي  25كم واألوسط  10هي  يلاففي الشم.   وجنوبي(، أوسط  ي،لاشم

 .ى ذلك دخول هذه الدبابات هو اختراق لهذه االتفاقية واستغرب سكوت إسرائيل عل أنالشخص 

تهامات ليس فقط ومن أعلى درجات المسؤولية فهذه اال ،أتحقق منها أنتفاجأت بهذه المعلومات وقررت 

بل  لبقاء فساده وإجرامه. ىي مدأ إلىة نظام بشار لشعبه واستعداده للذهاب ناوتثبت خي ،خطيرة جداً 

 ىمد ىأ إلىية ضد شعب أعزل واستعداد إسرائيل للذهاب نساناإلتثبت يد إسرائيل في جرائم ضد 

فشكلت فريق عمل  للمساعدة على بقاء نظام بشار على قلوب الشعب السوري تحت أي ظروف وإجرام.

ب السوري ناب اإلسرائيلي وتكفلت بالجنايتكفل بالج أنوطلبت من صحافي مصري هنا في سيدني 

 تحدة.مم المة باأليلاوتكفلت صديقة ناشطة أستر
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ً  ىفبدأت بالتأكد من وجود هذه الدبابات في منطقة الحارة وتسيل وجاسم ونو ووجود  وتأكدنا سريعا

ثم استخدمنا غوغل ومواقع األمم المتحدة  ،فيديوهات عن مذبحة جاسم وتسيل واضح وغير قابل للنقاش

من بتاريخ س األلمجل 350اإلتفاق رقم .... لنتأكد من بنود اتفاق الهدنة بين إسرائيل وسورية

يحدد وبدقة مواقع الهدنة والمناطق المعزولة السالح والمناطق المحدودة السالح  1974/_5/_13

ً  أنوتثبتنا  ب السوري فقط!!!!ناكلها على الج هاأنوللمفاجأة   هذه المناطق تغطي هذه المناطق تماما

األمم المتحدة وإسرائيل على هذا ولماذا سكوت  ؟ ذاً إهذه المناطق  إلىفكيف أدخل بشار الدبابات 

 ختراق الواضح والفاضح لهذه االتفاقية؟اال

بين السوري نامم المتحدة التي تشرف على هذه االتفاقية على الجوهي قوات األ UNDOFا بقوات أنبد

ب اإلسرائيلي وهو الجنرال نافاتصل الصحفي المصري بقيادة هذه القوات على الج..  واإلسرائيلي

وظيفته  أني خروقات وأكد أكر هذا الجنرال معرفته بأن" وسأله عن هذه الخروقات فيلامن"ماركو كر

ب السوري ناتصال بزميله في الجهي نقل أي اختراقات "إسرائيلية فقط وليس السورية واقترح اال

 ... و اي كارما" وزودنا برقم مكتبه في سوريةيلاالجنرال "نات

غرفة العمليات فأجابني شخص مشغول على  إلىتصال وبعد رنات طويلة تحولت مكالمتي ا باالأنقمت 

وتركني استمع لكل ، تظار ريثما يتعامل مع أمور طارئة لديه على مايبدونالمايبدو فحيث طلب مني ا

ه يسجل تقارير ضباط هذه الوحدة على أنوفهمت ،تصاالت الالسلكيةمايقول وكل مايقال له عبر اال

 . ب السوريناات ومواقعها في مناطق الخرق الحاصل على الجيلض حيث يبلغونه بعدد اآلاألر

 ي رقم قائده الجوالناوعندها أعط يلاسترأبعد عدة دقائق جيث عرفت عن نفسي كصحفي  إلىعاد 

وسألته عن هذه  يلاسترأي كارما( وعرفته على نفسي كصحفي أو يلااتصلت بهذا الجنرال)نت

ني قد استمعت بنفسي لتقارير أنو ناه لدي شهود عيأنفأجبته  ،كر وجود أي اختراقاتأنف ،ختراقاتاال

ً فتفاجأ وصمت لفترة ثم طلب مني عدم النشر  ،ختراقاتضباطه على األرض عن هذه اال  نأل" حاليا

 ... السوري كانالسوري ينتظر مقابلة رئيس األر كانرفي مبني هيئة األ نأل" وهو االوضع خطير جداً 

هم "يطيرون طائرات تصوير كل ستة ساعات وهم أعرف منه نأل" كانمريم طلب مني التحدث "مع األث

ي شخص أا من محاوالت قوات األمم المتحدة من رمي مسؤولياتهم على أنتفاج ،ختراقاتعن هذه اال

 ... من كما ينبغي علىهممجلس األ إلىختراقات مسؤولية رفع التقارير عن هذه اال موعدم تحمله كان
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فقال ...  عرف وطلب ردة فعلهناسرائيل ووضع لهم مإرجع الصحفي المصري واتصل بقائد الوحدة في 

من مجلس األ إلى"اإلسرائيلي أو السوري " أخذ أي اختراقات  ناذا لم يقرر الطرفإه أنلنا بكل صراحة 

 المراقبة!! ىي شيء ليعملوه سوأفليس بيد هذا المجلس أو هذه القوات)االمم المتحدة( 

 ذا القاضي راضي" فليس لألمم المتحدة ما تفعله!!إأي بما معناه "

ة والصحفي يلافاتصلت الصديقة األستر.  الحكومة اإلسرائيلية نفسها إلىنأخذ هذه المعلومات  أنفقررنا 

نسأل مكتب  أنبا اتسحاق ووضعنا هذه األسئلة لديهم فجاء الرد يلاالمصري بمكاتب باراك ومكتب د

فطلبنا مساعدة صديق يهودي هنا عارف بطريقة عمل الحكومة ... رئيس مجلس الوزراء عن هذا

قد اتخذ  قراراً  أنا)رئيسة المعارضة( يعني يلاتحويلنا من مكتب باراك ومكتب د أناإلسرائيلية فأكد لنا 

الدفاعية المصغرة حول هذه من مكتب رئيس الوزراء فقط وليس من مجلس الوزراء أو من اللجنة 

 ... الوزارية

الموساد اإلسرائيلي التابع لمكتب رئيس الوزراء هو الذي طلب ورئيس الوزراء وافق  أنفهذا يعني 

فعلى مايبدو اعتبر رئيس ...  بدون الرجوع لمجلس الوزراء حسب صالحيته كرئيس أعلى للموساد

ً  مر أمراً الوزراء هذه األ ً  مخابراتيا  هم األمن القومي إلسرائيل!!!ي وليس أمراً  بحتا

رئيس الوزراء  كانهناك صفقة بين الموساد والنظام السوري وقد  أنفصح من هذا أي بالعربي األ

 ً ً أنمصلحة إسرائيل قد خدمت بالموافقة على هذه الخروقات و أن اإلسرائيلي راضيا من  ه متأكد تماما

المباشر والطويل ليسمح بمثل هذه الخروقات  ىية على اإلطالق على المدناغير عدو هاأننوايا سورية و

 ...ختراقاتوهناك بالتأكيد صفقة ما تستفيد منها إسرائيل بسكوتها عن هذه اال

نفضح هذا التآمر بين إسرائيل والنظام السوري ونحذر جميع من يستخدمهم  أنمايهمنا كثوار سوريين 

 نافأهل حور.. ة هي على حسابهم بالتأكيدسدية موساديأأي صفقة  أنهذا النظام كحماس وحزب هللا عن 

تفاقيات ونتذكر ة الفاضحة بل من سيقع ضحية هذه االناالصامدة ليسوا هم فقط المعنيين بمثل هذه الخي

 ناحور إلىل عمن سيكون ثمن دخول دبابات األسد ء"مغنية" ومسؤول حماس المقتول في دبي ونتسا

... 
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 ىبرا بما نعرفه ووضعنا هذه األسئلة لدكانة اإلسرائيلية في وفي أخر خطوة قمنا فيها توجهنا للسفار

ها ثم بعد هذه يساعة لترد عل 24"اينات ويس" المسؤولة الصحفية" والتي عند سماعها بهذا طلبت 

 ...سئلتناأي من أالفترة اتصلنا فرفضت اإلجابة على 

ل والنظام السوري أجابت ذا هي تنكر أي صفقة حصلت بين إسرائيإوعند سؤالها "بالمشمرمحي" عن 

 ...تهاماتعتراف بهذه االقرب شيء لالأوبمن يعرف باللغة الدبلوماسية هذا يكون . ق"ي"أرفض التعل

نب يذنضع هذه الحقائق بيد شعبنا وبيد المجتمع الدولي فليس فقط النظام السوري المجرم هو من 

ل نتنياهو عن موافقته دخول ءسان أنية بل لديه شريك في حكومة نتنياهو ويجب نساناإلالجرائم ضد ب

فهي هناك ليس .  بماذا ستستخدم هذه الدبابات ةوهو العارف تمام المعرف ناحور إلىت السورية االدباب

 ...  بناء شعبنا العزل الميامينأمي بل هي لذبح وأو لهدف دفاعي أو هج الجوالنلتحرير 

 ثورة سوريا تكشف بوضوح أسرار عالقة األسد بإسرائيل

  ( 21/10/2011)المختصر 

دالع ثورة ناتتسم العالقات السورية اإلسرائيلية بازدواجية سياسية، تكشفت أبعادها وأسرارها مع 

السورية، والتي لم تجرؤ  ةعناصر الُمعارضالغضب الشعبي ضد بشار األسد، من خالل حقائق كشفتها 

 البوح بها. ىمن قبل عل

ه عدو في العلن وصديق أن ىإسرائيل تنظر للنظام السوري الحاكم في دمشق عل أنوأكدت هذه الحقائق 

 ... لقب "ملك إسرائيل" نألفي السر، فبشار مثل أبيه محبوب من إسرائيل، يستحق بالفعل حتى ا

بشار صافح الرئيس اإلسرائيلي "كاتساف" أكثر من مرة أمام الكاميرات في  أنبيل وتفخر إسرائ*       

 حضور وسائل اإلعالم الدولية .

  وسمحت إسرائيل مؤخراً للجيش السوري بالتوغل داخل عدد من المناطق الُمحرمة والمنزوعة

، والتي لم تقترب منها القوات العسكرية الجوالنحدود  ىالسالح بين سورية وإسرائيل عل

، وذلك لقمع الُمعارضين والُمتظاهرين ضد النظام السوري 1973السورية مرة واحدة منذ عام 

الثناء  أنمن الواضح  كان، و2011من أبناء درعا وريفها في شهري مارس وإبريل العام 

القمعية ضد الثوار، حيث أبدت اإلعالمي اإلسرائيلي على نظام بشار األسد هو تعضيد لسياسته 

واحدة من الُصحف اإلسرائيلية قلق حكومة إسرائيل وخوفها من احتمال سقوط نظام بشار األسد، 

http://www.almokhtsar.com/node/18920
http://www.almokhtsar.com/node/18920
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 أنبمعظم أبناء الشعب اإلسرائيلي يصلون من كل قلوبهم هلل  أنوذهبت إلى أبعد من ذلك بقولها 

 تحت قيادة رئيسه بشار . يلايحفظ النظام السوري الح

 ناأم يجهاز يآراء خبراء األمن واالستخبارات ف ياستطلعت وسائل اإلعالم اإلسرائيل أنوبعد 

تصريحات النظام  أنتصريحات بشار األسد العنترية، أكدت صحيفة هاآرتس: " أنوالموساد بش

العام  ي، لكسب الرأيُمجرد شعارات لالستهالك المحل ىالسوري ضد إسرائيل ليست سو

رغم زعمه بعدائه إلسرائيل لم  يالنظام السور أنفي سوريا"، ولم تغفل الصحيفة ذكر  يالداخل

 ........أعمال عسكرية ضدها ييقم بأ

لم تنقطع االتصاالت السرية  ،الجوالنإيجاد نقاط التفاق سالم يستعيد من خالله  يورغم فشله ف

ئيل، وقد أسهمت هذه غير معلومة األهداف بين مبعوثين سريين من قبل األسد مع إسرا

ضافة إلى مسرحية التظاهرات أمام مرتفعات إهذا  ،االتصاالت في تصعيد غضب المعارضة

ظار بعيداً عن أعمال نألومحاولة اختراق الحدود، تلك التي تم التخطيط لها بغية توجيه ا الجوالن

 ،نظام بشار بالتضحية ببعض الفلسطينيين ناولم يتو ،قمع وقتل الثوار والمعارضين في سوريا

لكن في حقيقة األمر  ،يوطنيتهم وحماسهم، واللعب بهم كورقة لتلميع وجه النظام السور ُمستغالً 

 ....ه مقاوم حقيقي للعدو اإلسرائيليأنلم ينجح في إبراز نظامه على 

 ،ت الربيع العربيحيث برزت للسطح ثورا ،جاءت الرياح بما ال يشتهي عرين األسد السوريثم 

جلباب  إلىليعود   ،ليجد نفسه في مواجهة مع الشارع السوري ،وطالت سوريا موجة الثورات

تباع أفي صراع داخلي مع  كانسابقه  أنوهو  ،مع فارق كبير ال يمكن إغفاله ،سياسة والده

 ما بشار ففي مواجهة تضم خليطاً من كافة الطوائف السياسية والدينية .أ ،الُسنة

سرائيلي، إمريكي أبتأييد  ىالنظام السوري بقيادة "بشار األسد" يقمع الثوار في بالده ويحظ نإ

ه ليس من مصلحة نأل ،بيب في المحافل الدولية بغير ذلكأصرحت واشنطن وتل  نإو ىحت

ً  ،سرائيل قيام دولة ديمقراطية سوريةإ ً  إيرانمن  كما يلقي بشار دعما ً  مذهبيا فيما تلتزم  ،وسياسيا

 ً ة يلاتقنالما تونس ومصر والحكومة اأ ،هايمن تصدير الثورة إل دول من الخليج الصمت خوفا

ً يلاالليبية وثوار   وقالباً مع ثوار سوريا. من فهم قلبا

أمريكا وإسرائيل تدعمه ؟  ىستبق ىفهل سينجح بشار األسد في وأد الثورة السورية ؟ وإلى مت

أسئلة ستجيب عنها األيام الُمقبلة..وستتكشف مزيد من أسرار التعاون السري بين سوريا 

 وإسرائيل .



189 
 

تعاون الصهيونية والصفوية
(1)

 

 

ةـــونيــة والصهيــــويـــالصف  : هل تجوز المقارنة بين الدولتين 
(2) 

ثّمة فروق حقيقية، وَمشابِه حقيقية، بين الدولتين الصفوية والصهيونية، 

تضع المراقَب لكل منهما، الخبير بحقيقة كل منهما، بين الرغبة في 

المقارنة من منطلق عقلي مشوب بالحذر، واستبعاد هذه الرغبة من منطلق 

ّمة، اإلحساس بالمسؤولية إزاء وعي األ أنعاطفي مشوب بالتوّجس..! إالّ 

ً ال ِقبل له  الديني والسياسي والتاريخي.. يدفع الباحث إلى المقارنة، دفعا

 بمقاومته! 

الدولة الصفوية قامت على عقيدة )خاّصة!(، اخترعها لها شخص  -1

يهودي، اسمه عبد هللا بن سبأ، الملقّب بابن السوداء. بينما الدولة 

                                                           

م ثم بسط نفوذه 1500االسالمي أسس دولتهم في أذربيجان إسماعيل الصفوي عام  الفتح ساللة من سالالت ملوك فارس بعد الصفويون -1-

 والعراق وفارس واتخذ من تبريز عاصمة لدولته. شروان على

 إسماعيل السابع )مع أن أصله فارسي وليس بعربي ( كما أعلن بأن الشيعية دين الدولة وحارب االمام إسماعيل الصفوي أنه سليل أعلن

الدولة  %.  وبلغت65السنة ال تقل عن وحدها كانت نسبة  تبريز أهل السنة والجماعة الذين كانوا األكثرية في البالد التي سيطر عليها، ففي

فكان من  إيران م( الذي استعان باإلنجليز وأقام لهم مراكز وأوكاراً في1629-1588عباس الصفوي ) الشاه الفارسية أوجها في عصر

عندما استغل  يحقق انتصارات على الدولة العثمانية كبار مستشاريه : السير أنطوني والسير روبرت شيرلي واستطاع الشاه عباس أن

 ثالثة .  ويشهد جهة له من جهة ثانية، واستفاد من الضعف والفتن الداخلية في الدولة العثمانية من االنجليز حربها مع النمسا من جهة، ودعم

ا وهولندا المنطقة بدأت إليران عالقات تجارية مع انجلترا وفرنس في على شاه عباس األول شاهد من أهله فيقول: وإثر ظهور البرتغالين

م وسجلت 1587 عام اتصاالت على مستوى دبلوماسي وثقافي وديني عند اعتالء شاه عباس األول عرش فارس إلى ومهدت هذه العالقات

السياسي الذي أحدثه شاه عباس أن غص بالطه بالمبشرين  التحول تغيرات أساسية في البالد وفي عالقاتها مع الغرب، وكان من نتائج

 إيران ... والدبلوماسين والصناع والجنود المرتزقة فبنى الغربيون الكنائس في التجار عن والقساوسة فضالً 

الصفوى سيراً على األقدام من أصفهان إلى مشهد  عباس الصفويون على تحويل الحجاج اإليرانيين من مكة إلى مشهد وقد حج الشاه وعمل

مشهد  أصبحت اتلهم هللا، وليكون في عمله هذا قدوة لإليرانيين ومنذ ذلك العهدكما يزعمون ق الرضا زيادة في تقديسة لضريح اإلمام علي

 مدينة مقدسة عند الشيعة ...

م حيث قضى عليها العثمانيون واألفغان، وإلى الوقت الحاضر لم ينَس الفرس هذا 1722 م حتى1500الدولة الصفوية منذ عام  وعاشت

فقد قتلوا المسلمين هناك بمعاونة من  المسلمين، تلك ماهي إال مقدمات لمؤامرات قادمة ضد أمريكا ضد طالبان وحربهم القذرة دعموا وقد

القاجارية  األسرة الذين اشتهر منهم الملك نادر شاه وبعد انتهاء عهد األفشار حكمت إيران األفشاريون الخنازير أمريكا وبريطانيا، وخلف

 يجدر ذكره أن األفشار والقجار هم روافض ... ومما م الى أسرة بهلويم حيث انتهى الحك1344التي استمر حكمها حتى عام 

 االسالم دولة فارسية باطنية وحاربوا المسلمين السنة في إيران وتعاونوا مع أعداء أقاموا في شخص شاه عباس األول فالصفويون

ليفسدوا في بالد المسلمين وليرفعوا رايات  والقساوسة كاالنجليز والبرتغال وشجعوا ألول مرة بناء الكنائس وأطلقوا العنان للمبشرين

  الشرك واإللحاد
 

2
 ماجد زاهد الشيباني ... - 
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ّرفة، اخترعها اليهود الصهيونية قامت على أساس عقيدة يهودية فاسدة مح

 فسهم! نأل

العقيدة الصفوية، التي تقوم عليها دولة الفرس اليوم، محّرفة عن عقيدة  -2

إسالمية صحيحة. والعقيدة الصهيونية، التي تقوم عليها دولة الصهاينة، 

 محّرفة عن عقيدة يهودية، صحيحة في األصل! 

على أساس تطهير مذهبي،  إيرانالدولة الصفوية الحالية، قامت في  -3

وا يشكلون كانمارسه الشاه إسماعيل الصفوي، ضدّ أبناء السنّة، الذين 

! كما مارست تنكيالً بشعاً، ضدّ األعراق غير إيرانأكثرية ساحقة في 

، من عرب وغير عرب. )وما يجري حتى إيرانالفارسية الموجودة في 

(. والدولة الصهيونية !.نااليوم ضدّ عرب األحواز، شاهد حّي ماثل للعي

مارست تطهيراً عرقياً، ضدّ عرب فلسطين، بين قتل وحبس وتشريد، 

وتجريف أراض، ومصادرة أراض، وهدم بيوت.. وما تزال تمارس 

 أفعالها هذه، حتى الساعة..! 

عة ب)الجزر الثالث التا هاناالدولة الصفوية، محتلّة لبعض أراضي جير -4

(. والدولة  ناوإقليم األحواز ) عربست ،المتّحدة(لدولة اإلمارات العربية 

 الجوالنالصهيونية محتلّة لبعض األراضي التابعة للدول المجاورة لها )

السوري(، إضافة إلى احتاللها لفلسطين بكاملها! )واألراضي التي تخلّت 

عنها للشعب الفلسطيني، خاضعة لهيمنتها، تقتحمها متى أرادت، وتغلق 

ءت، وتضع بينها الحواجز بالطريقة التي تحّب، وتعتقل من منافذها متى شا

أبنائها َمن تودّ اعتقاله، وتغتال َمن تدفعها مصالحها أو أحقادها إلى 

 اغتياله!(. 

والعراق،  أفغانستانالدولة الصفوية، تآمرت مع أمريكا على احتالل  -5

أمريكية، بل دفعت أمريكا، إلى احتالل العراق بدبابات أمريكية، وطائرات 

العراقيون، وأجهزة  إيران! وشارك عمالء إيرانومارينز أمريكي لحساب 

ً ومؤًسسات. والدولة  ً وشعبا ً وجيشا استخباراتها، بتخريب العراق، وطنا
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الصهيونية قامت بالمهّمة نفسها، في دفع أمريكا إلى احتالل العراق، 

 وأسهمت، وما تزال، في تخريبه وتمزيقه، والعبث بأمنه. 

، بما تملك من أسلحة متطورة وجيش هاناالدولة الصفوية، تهدّد جير -6

 هاناضخم..! والدولة الصهيونية مارست هذا التهديد، سنين طويلة مع جير

 وما تزال. 

الدولة الصفوية، تطمح إلى الهيمنة التاّمة، على منطقة الشرق األوسط،  -7

إلى هذه الهيمنة، منذ  والسيّما الدول العربية. والدولة الصهيونية، تطمح

قيامها في أواسط القرن الماضي، وما يزال طموحها هذا، حتى الساعة، 

 زاداً يومياً، لساستها وعسكرها، ورجال استخباراتها، ومواطنيها جميعاً! 

الدولة الصفوية، تتّخذ من مذهبها الشيعي الصفوي، وسيلة إلخراج  -8

لصفوية الشيعية، عن طريق المسلمين عن دينهم، وجذبهم إلى العقيدة ا

مبّشريها، الفرس وغير الفرس، ليكون المتشيعون الجدد جنوداً لها، في 

العربية. والدولة الصهيونية، تسعى   سعيها إلى الهيمنة على دول المنطقة

جاهدة، إلى إخراج المسلمين عن دينهم، بوسائل اإلفساد العقَدي والخلقي، 

، في ناتَعتمد عليهم هذه البلد أنهم، بدالً من ناليكونوا عوامل هدم في بلد

ً وأوط اً، وعقائد، نامقاومة الهيمنة الصهيونية عليها، واستباحتها، شعوبا

 وثقافات..! 

ويبقى السؤال، الذي البدّ من طرحه على كل عاقل، من أبناء األّمتين، 

 العربية واإلسالمية، وفي المقدّمة منهم صناع القرار والرأي العقالء،

الذين ال يَخلب ألبابهم شعار زائف، أو إعالم مخاِتل، أو َوهم َمَرضي 

 مزمن..! والسؤال هو: 

أّي المشروعات الثالثة أخطر، على األّمتين العربية واإلسالمية، حاضراً 

ومستقبالً: المشروع الصفوي الفارسي، أم المشروع الصهيوني، أم 

سام الهيمنة والنفوذ، على واتّفاقهما على اقت ت حالف المشروعين معاً،

األمتين العربية واإلسالمية، وتمزيقهما غنائَم وأسالباً، بين الدولتين 
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المتنّمرتَين المتعملقتَين..! في غياب شبه تاّم، للقادة المؤهلين المخلصين، 

عن مواقع صنع القرار، في العالم العربي واإلسالمي بين المحيَطين..! 

فسهم قادة.. بين العجز، والجهل، والجبن، أنا وضياع شبه تاّم، لمن نّصبو

واللهو، والتآمر، واالستسالم إلرادة عدّو مجرم، سّمَي حليفاً، واتّخذه 

 الضائعون من صناع القرارات، حامياً ونصيراً..!

  

 حسب ما تقتضيه التقية المطورة تقوم وسائل إعالم الصفوية بسب وشتم إسرائيل صباح مساءو، 

وهو  ،حيث يتهم كل معارض له بالعمالة مع أمريكا ،كما هو الحال بين النظام األسدي وأمريكا

 ،( للصهاينة1عدوة رقم ) هاأنتدعي  ،إيرانوكذلك  ،أي النظام األسدي العميل الحقيقي ألمريكا

متفاهمة مع إسرائيل كما  إيرانو ،تعد وتدرب جيش ) القدس ( لتحريرها من الصهاينة هاأنو

  ...  ىنرس

  :وإسرائيل  إيرانبين  التحالـف الغـادركتاب 

( والواليات المتّحدة األمريكية إيرانة بين إسرائيل وريّ ــالتعامالت الس تلخيص لعرض كتاب ) 
(1) 

.... 

 يقول السيد باكير : 

األمريكي تقوم على المصالح و التنافس  –ي يراناإل -العالقة بين المثلث اإلسرائيلي أنيعتقد بارسي  -1

  لخ.إالحماسية... يديولوجيا و الخطابات و الشعارات التعبويةاستراتيجي و ليس على اإل-اإلقليمي و الجيو

وربما تحلم بما وراء  ،لها مصالح إقليمية ،مبراطوريةإلتكون  ىدولة تسع إيران أنقي على ذلك يوتعل 

  هاأن ىالتي أر ،وأختلف مع الكاتب في أهداف إسرائيل ،كما هي أمريكا في فلسفتها البراغماتية ،البحار

لتنفيذ أهدافها  إيرانوالصهيونية العالمية تسوق كالً من أمريكا و ،) عقائدية ( أكثر منها ) براغماتية (

 البعيدة .
                                                           

"تريتا بارسي" أستاذ في العالقات الدولية في جامعة "جون هوبكينز"، ولد في إيران و نشأ في السويد، حصل على الذي كتبه السيد ) - 1

األمريكي، -اإلسرائيلية. ويرأس "بارسي" المجلس القومي اإليراني-رسالة عن العالقات اإليرانيةشهادة الدكتوراة في العالقات الدولية في 

( عرض السيد ) على حسين باكير ( هذا و له العديد من الكتابات حول الشرق األوسط،  و هو خبير في السياسة الخارجية األمريكية.

 تبويب مدرســي كما تعودت . الكتاب، وقد أعجبت جداً به، لذلك ألخص هذا العرض، مع

 

http://alibakeer.maktoobblog.com/981017/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%3A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%91%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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يديولوجي بقدر ما هو نزاع استراتيجي إو إسرائيل ليستا في صراع  إيران نإو استناداً إلى الكتاب، ف -2

خلف اإلسرائيلية السريّة التي تجري  –ية يرانقابل للحل. و يكشف الكتاب الكثير من التعامالت اإل

( لم يستخدم أو يطبّق خطاباته إيرانأحداً من الطرفين )إسرائيل و  أنس . كما يّؤكد الكتاب يلاالكو

 فالخطابات في واد  و التصرفات في واد آخر معاكس.النارية، 

 ميــن( .   اليسـار واذهب من يلانـس غمز على نالأقول :) 

 كانياً" للواليات المتّحدة  و إسرائيل كما نالالثيوقراطية ليست "خصماً العق إيران نإوفقاً لبارسي، ف -3

يين" نالتعمد إلى تقليد "الالعق طهران. فطالبانبقيادة ال أفغانستانالحال بالنسبة للعراق بقيادة صدّام و 

فهي  من خالل الشعارات و الخطابات االستهالكية و ذلك كرافعة سياسية و تموضع ديبلوماسي فقط.

 أنه أنها بأسلوب متهور و أرعن من شيتستخدم التصريحات االستفزازية و لكنها ال تتصرف بناًء عل

 يزعزع نظامها. 

 مع إسرائيل في موقف كل منهما من العرب : إيرانوتتشابه  -4

 ،العرب هانامتفوقة على جير هاأنكلتا الدولتين تميل إلى تقديم نفسها على  - أ

اً من الناحية أنهم العرب أقل منهم شناجير أنيين إلى يرانوينظر العديد من اإل

 أنالثقافية و التاريخية و في مستوي دوني. ) تذكروا الشعوبية (، و يعتبرون 

 كانالوجود الفارسي على تخومهم ساعد في تحّضرهم و تمدّنهم و لواله لما 

 يذكر. أنلهم ش

 هم في حروب كثيرة .يتصروا علناهم أنالعرب بدليل ن على وهم متفوقأناإلسرائيليون  ىفي المقابل، ير

ً أيضاً  ناهما يلتقيأنو يشير الكتاب إلى  -ب         في نظرية "ال حرب، ال سالم". اإلسرائيليون ال  حاليا

اً و ال يريدون أيضاً أنهم أقل منهم شأنفسهم على عقد سالم دائم مع من يظنون أنيستطيعون إجبار 

نظرية "ال حرب، ال سالم" هي السائدة في  نإالوضع لصالحهم، لذلك ف أنخوض حروب طالما 

 يون إلى هذا المفهوم من قبل .يرانالمنظور اإلســرائيلي. في المقابل، فقد توّصل اإل

 عن المنطقة ثقافياً و سياسياً.  نالهما منفصأن ناالطرفين يعتقد أناألهم من هذا كلّه،  -ج                     
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، يرانو دينياً محاطين بالمسلمين السنّة. أما بالنسبة إل ،ثنياً، اإلسرائيليون محاطون ببحر من العربإ

فاألمر مشابه نسبياً. عرقياً هم محاطون بمجموعة من األعراق غالبها عربي خاصة إلى الجنوب و 

ز نفسها عن محيطها تميّ  أناختارت  إيران أنالغرب، و طائفياً محاطون ببحر من المسلمين السنّة. و

 عبر إتّباع التشيّع بدالً من المذهب السني السائد و الغالب.

بين الصهيونية والصفويةاللقاءات الســرية   -5
(1)

:  

و إسرائيل في عواصم أوروبية اقترح فيها  إيراناجتماعات سرية كثيرة عقدت بين  أنويكشف الكتاب 

 نامن خالل سلة متكاملة تشكل صفقة كبيرة، تابع الطرف يون تحقيق المصالح المشتركة للبلدينيراناإل

و الذي بدأ أكاديمياً، و تحول  2003منها اجتماع "مؤتمر أثينا" في العام  كاناالجتماعات فيما بعد و 

 إلى منبر للتفاوض بين الطرفين تحت غطاء كونه مؤتمراً أكاديمياً.  بعد فيما

 : أفغانستانو غــزو العـراق -6

الفرصة الوحيدة لكسب اإلدارة األمريكية تكمن في تقديم  أنيون يرانالمسؤولون الرسميون اإلوجد 

 إيران، عبر االستجابة لما تحتاجه، مقابل ما ستطلبه 2003مساعدة أكبر وأهم لها في غزو العراق العام 

ا بين البلدين و يؤدي ذلك إلى عقد صفقة متكاملة تعود العالقات الطبيعية بموجبه أنمنها، على أمل 

 تنتهي مخاوف الطرفين.

تعمل على إعداد  إيرانت كان، 2003من العام  نااألمريكيون يغزون العراق في نيس كانو بينما 

"اقتراح" جريء و متكامل يتضمن جميع المواضيع المهمة ليكون أساساً لعقد "صفقة كبيرة" مع 

 ي.يراناإل -األمريكيه في حل النزاع ياألمريكيين عند التفاوض عل

                                                           
1
الخبير في الشؤون اإليرانية اإلسرائيلية، المعتقل حاليا  في أحد السجون اإليرانية، ” نادر كريمي“وهو نفس األمر الذي أكَّده الصحفي  - 

مقابالت يقول إنه تمّكن من أن طهران ترتبط بعالقة سرية حميمة مع إسرائيل، وذلك من واقع ” العربية.نت“حيث بيَّن في حوار له مع 
، مؤّكدا  أن الحرب بين طهران وتل أبيب ال ”االطالعات“ساعة، ومع المخابرات اإليرانية  20إجرائها مع عناصر من الموساد استمرت 

جمهورية إن الحرب الكالمية والعنتريات التي تخوضها طهران ضد تل أبيب أوهمت المسلمين أن ال“تتجاوز الحرب الكالمية، قائال : 
، كما يشير ”...اإلسالمية اإليرانية ألد أو على أقل تقدير أحد ألد أعداء إسرائيل وأهم حماة الفلسطينيين أو أحد أهم حماتهم في العالم

ل البريطانية، أن مثل هذه التهديدات المتكررة من إسرائي” اإلندبندنت“، المحلّل بصحيفة ”باتريك كوكبورن“الكاتب البريطاني الشهير 
 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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ي السّري مجموعة يرانعرض االقتراح اإل  ي أو الوثيقة السريّة إلى واشنطن.يرانتّم إرسال العرض اإل

" وهو ىفي حال تّمت الموافقة على "الصفقة الكبر إيرانمثيرة من التنازالت السياسية التي ستقوم بها 

 سياستها تجاه إسرائيل، و محاربة القاعدة.يتناول عدداً من المواضيع منها : برنامجها النووي، 

ية بالتوازي للتفاوض على إيران -ثالث مجموعات عمل مشتركة أمريكية شاءنإكما عرضت الوثيقة  

"خارطة طريق" بخصوص ثالث مواضيع:   "أسلحة الدمار الشامل"، "اإلرهاب و األمن اإلقليمي"، 

 "التعاون االقتصادي".

قد علم  كاني أكثر تفصيالً إيرانهذه الورقة هي مجّرد ملّخص لعرض تفاوضي  نإوفقا لـ"بارسي"، ف

( نقله إلى وزارة الخارجية األمريكية بعد تلقّيه ناعبر وسيط سويسري )تيم غولدم 2003به في العام 

و تضّمنت الوثيقة السريّة  .هذا 2003/ أوائل أيار من العام  نامن السفارة السويسرية أواخر نيس

 ما يلي: 2001أيلول  11و التي مّرت بمراحل عديدة منذ  2003ية لعام رانياإل

مؤسسات  شاءنإاستخدام نفوذها في العراق لـ )تحقيق األمن و االستقرار،  إيرانعرض    -1 

 ديمقراطية، و حكومة غير دينية(.

ال تطّور أسلحة دمار شامل، و  هاأنبو التأكيد  نا)شفافية كاملة( لتوفير االطمئن إيرانعرض     -2

 االلتزام بما تطلبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل و دون قيود.

ها إليقاف عملياتها يإيقاف دعمها للمجموعات الفلسطينية المعارضة و الضغط عل إيرانعرض    -3

 .1967العنيفة ضدّ المدنيين اإلسرائيليين داخل حدود إسرائيل العام 

 ي.لبناني إلى حزب سياسي منخرط بشكل كامل في اإلطار اللبنانبتحويل حزب هللا ال إيرانالتزام    -4

"طرح  ى، أو ما يسم2002المبادرة العربية التي طرحت في قّمة بيروت عام  نالبإع إيرانقبول    -5

سحاب ناالدولتين" و التي تنص على إقامة دولتين و القبول بعالقات طبيعية و سالم مع إسرائيل مقابل 

 .1967إسرائيل إلى ما بعد حدود 
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 تقديم اعترافها بإسرائيل كدولة شرعية إيرانت تتمثل باستعداد كانفي هذا العرض  ىالمفاجأة الكبر -6 

 وا يناورون على مسألة "كانلجماعة المحافظين الجدد و الصقور الذين لقد سبّب ذلك إحراجاً كبيراً   !!

 محوها عن الخريطة". إلسرائيل" و " إيران  تدمير

 ( . عترف بإسرائيل وأقام معها عالقات دبلوماسيةمن امن أوائل  إيرانشـاه  نإف ىللذكر )

أكبر هاشم  ي السابق علييرانعن الرئيس اإل 9/2/2002اللندنية في ” الشرق األوسط“نقلت صحيفة و

ه لو لم تساعد قواتهم في أنو ، وساهمت في دحرها،طالبانية قاتلت يرانالقوات اإل نإ:  ي قولهنارفسنج

لوال  هأنتعلم  أنيجب على أمريكا  : “ وأضاف ، ينااألفغ لغرق األمريكيون في المستنقع طالبانقتال 

 .”طالبان تُس قط أني الشعبي ما استطاعت أمريكا يرانالجيش اإل
 

يفتخر أن إيران قدمت عوناً ألمريكا ضد أفغانستان والعراقمحمد على أبطحي 
(1)

 : 

ية وقف بفخر في ختام أعمال ناية والبرلمقانوني للشؤون اليراننائب الرئيس اإل محمد على أبطحي 

سنويًا  اإلستراتيجيةالخليج وتحديات المستقبل الذي ينظمه مركز اإلمارات للدراسات والبحوث  مؤتمر

العون لألمريكيين في  قدمت الكثير من “بالده  أنليعلن  15/1/2004بإمارة أبو ظبي مساء الثالثاء 

ي لما سقطت كابول وبغداد بهذه يراناإل لوال التعاون “ه أن، ومؤكدًا ”والعراق أفغانستانحربيهم ضد 

 .”السهولة

 :يؤكد ماقاله أبطحي  يي محمد خاتميرانالرئيس اإل

على الدعم الذي قدمته في  طهرانتقد اإلدارة األمريكية لعدم شكر نامحمد خاتمي  ييرانالرئيس اإل 

 إيرانتعامل اإلدارة األمريكية مع  نإوقال:  .أفغانستانفي  طالبانمشروع القضاء على نظام حكم  إطار

والجهود التي  أفغانستانبالده في الحرب على  إلى دوروأشار خاتمي   .واستعالئيًا وعنيفًا دائًما سيئًا كان

 إيران أنباإلدارة األمريكية  وقال: في الوقت الذي تعترف فيه .لألمريكيين بذلتها في سبيل تهيئة األمر

نرى األمريكيين يعودون ليرتكبوا  أنوالعراق، إال  أفغانستانقامت بخطوات الستقرار األوضاع في 

 فحسب بل يتصرفون معها بطريقة إيرانعاًما، فهم ال يشكرون ( 50)عليها  ضىاألخطاء نفسها التي م

 سيئة
(2)

. 

                                                           
1
 - www.hizb-ut-tahrir.info/info//index.php/.../entry_17253 

2-http://ebaa.net/khaber/2004/01/15/khaber001.htm 

http://ebaa.net/khaber/2004/01/15/khaber001.htm
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ت هناك عداوة بين الدولتين كيف يتم االتفاق فيما بينهم كانذا إالعراق ف أنن بشاميركا يتفاوضأو  إيران

 .... ؟؟؟ على العراق

سرائيلإميركا و أو  إيراندالئل التعاون بين 
(1)

 : 

  إيران إسرائيل لالستثمار في إيرانودعوة  ،إيراناألميركية تمول شركات تعمل في  الحكومة . 

  األسلحة اإلسرائيلية . إيرانكونترا وشراء  إيرانتذكروا فضيحة و

وصدام  طالبان يرانتحلم بها وهي إسقاط أكبر عدوين إل أكبر خدمة يرانوقدمت أمريكا إل

  كابول وبغداد لما سقطت إيراني و أبطحي لوال ناو قول رفسنج حسين .

  في التقية المطورة . رأينا الطاولة شيء آخر، كما والكالم اإلعالمي شيء واللعب تحت

أميركا  فكيف تضرب ،نا أصدقاء اإلسرائيليينأننجاد )مشائي (  قول مستشار أحمدي ىو ال تنس

تحت حماية  زار العراق ، بل حتى نجادأفغانستانو هم حلفاء في غزو العراق و إيرانوإسرائيل 

 قوات االحتالل األميركي للعراق .

إعالمية  هاأنضد إسرائيل و إيرانبحقيقة مواقف  ـانيعترف  و محمد رضائي ومهدي صفري

المسلمين  لخداع العرب و
(2) 

: 

  التصريحات المعادية إلسرائيل والغرب من قبل المسؤولين  اللثام عن حقيقة نالأماط المسؤو

ة لبّث مثل تلك التصريحات الفقاعية لكسب ثقة الشعوب  إيران أنيين، وأكدا يراناإل مضطرَّ

لعالم لقائدة  إيرانتصبح  أنبم 1979الثورة الخمينية عام  ، وتحقيق حلم!!!!ّ اإلسالمية

 .سقوط نظام صدام حسين الذي وقف في وجه الحلم الفارسي اإلسالمي، وتجدد الحلم بعد

يتوقف عن  أنب وأحدُ المسؤولَين، نصح الغربَ  ييرانوزير الخارجية اإلمهدي صفري نائُب *   

                                                           

 :ع عن السنة  من موقع شبكة الدفا 1-

 
2
تسعى لنشر ثقافتها وسياستها بين  ،والفتنة بينهم  تسعى كالفيروس للدخول بين الشعوب العربية وزراعةوايران تسعى لمحو العرب   - 

نظمة العربية ولو نها ال تستطيع اختراق األأ وتعلم جيداً  ،والسعودية واالمارات وقطر ولبنانكما حصل في المغرب وجزر القمر  العرب
 تهوفطر هالبسيط وطيبة قلب خر ال تستطيع اختراقة لذلك تستعمل المواطنالدول مثل سوريا  لكن البعض اآل مع بعض ن ذلك حصل فعالً أ
ها المنقذ والصديق والمحرر بأن ؛للمقاومة لتكسب رضى وحب الشعوب العربية سرائيل والداعمةإنها صديقة ومسلمة وعدوة أب هقناعإل
ً  قصى ليكون المواطن العربيلأل ً  عونا السرائيل وكرهنا لهم  ورغم عداوتنا نها ال تريد بالعرب خيراً إلهم ؟ ال والف ال فوهللا  لهم وداعما
ن أال إسرائيل إسرائيل ونوايا إماذا تريد  رائيليين فنحن نعرف جيداً ساإل خطر على العرب منأيران إسرائيل عدو صامت وإن أى نرنا إف
ً  ،تحركاتها وتصرفاتها مبهمة وغير واضحة  يرانإ  ... سرائيلإاخطر على العرب من  وهي حقا

http://nmisr.com/vb/showthread.php?t=135797 
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صفري الغرَب  أنوطم النووي، إيرانببرنامج   - فقط –االستماع إلسرائيل عندما يتعلّق األمر 

إلى كسب احترام العالم لها  ال ترمي من وراء امتالك القوة النووية إال إيران أنبوإسرائيَل 

 .خاصة العالم الغربي

داا “نقلتها عنها صحيفة  التي” ويك ايند“مركية نايين للصحيفة الديرانتصريحات المسؤولين اإل

هذا  أنالدول العربية، و للفصائل المقاومة في إيران بإظهار حقيقة دعم ، النرويجية”  بالدت

في تدمير ي دائماً يرانالرئيُس اإل الدعم ال يُقصد منه مناوأة الغرب أو الرغبة التي يدندن بها

معها واحترامهما لها بعكس العرب الذين  تعاطفهما ناييراناإل نالإسرائيل، التي أكد المسؤو

 ... منذ القدم، بحسب قولهما اليهوديكرهون 

 

 عداء في اإلعالم وتعاون في الواقع :ية ـانو الصه إيران

وعلى أرض  ،السياسة المطورة التقية نسرائيل و يمارسوإل مريكا الموتالموت أل يون :يرانيقول اإل

مع بعض ناو أميركا متحالفت إيرانالواقع 
(1)

ي لالحتالل األميركي نا، و كذلك نذكر مباركة السيست 

 وكما جاء في كتاب حاكم العراق بريمر عن . ه الجهاد ضد احتالل أميركا للعراقنالإع وعدم ،للعراق

دليل على  أميركا صنفت جند هللا كمنظمة إرهابية و كذلك مجاهدي خلق، وهذا أنكذلك نجد  ،يناالسيست

ي يرانالشعب اإل أنما يردد عبر الميكرفونات يكذبه الواقع ونذكر بقول )مشائي ( مستشار نجاد  أن

ي )تريتا بارسي( إيرانو نذكر بكتاب ألفه الكاتب األمريكي من أصل  ،صديق شعب إسرائيل و أميركا

 .... الكثيرين عن ىسرائيل و أميركا يبين ما يخفإو  إيرانالغادر بين  التحالف نابعنو

فأمريكا تمد الشيعة بأسباب القوة في كل من  إيرانلمصلحة  كل ما تفعله أمريكا يصب أنالذي نراه 

                                                           
1
عبدهللا النفيسي من الخطر اإليراني على دول الخليج، وقال ان حذر الخبير السياسي المتخصص في شؤون العراق وإيران الدكتور  - 

ولى، أمريكية ستكون دول الخليج ضحيتها األ -روح االستعالء واالحتقار للعرب تتنامى لدى الشعب اإليراني، كاشفاً عن صفقة إيرانية 

 .سرائيلإمتحدثاً عن عالقة حقيقية متنامية بين كٍل من إيران وأمريكا، وإيران و

عن وجود  يجاء ذلك في حلقة من برنامج واجه الصحافة الذي يقدمه اإلعالمي داوود الشريان على قناة العربية، والذي أكد فيها النفيس

، وهي النظرية يخطر الشخصيات كما وصفها النفيسأنظرية "أم القرى" اإليرانية التي يقف خلفها الدكتور محمد الريجاني والذي يعد من 

 . خلع الصفة عن مكة المكرمة ومنحها لمدينة "قم" اإليرانية خالل الخمسين سنة القادمةالتي تُخطط ل

ن خسارة األخيرة للنظام السوري كارثة لمصالحها، بجانب تمريرها أووصف النفيسي سورياً أنها تُمثل الرئة اإليرانية في العالم العربي، و

 . ختراق العرباضية الفلسطينية لتصل لهدفها وهو ألهدافها من خالل إظهار مساعدتها و تعاطفها مع الق

وطالب الدكتور النفيسي بسرعة قيام الكونفيدرالية الخليجية لتكون رأس الخيارات العاجلة لمواجهة إيران، مستغرباً تجاهل دول الخليج 

 . نه يجب منع اإليرانيين من الدخول لدول الخليج العربيأمريكا، وألحقيقة التواصل بين إيران و

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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لبنانو  ناباكست و أفغانستانالعراق و 
(1)

 . 

وإعطائه  ةالحزب جماهيرياً عند المسلمين السن تصار حزب هللا المزعوم تمثيلية لرفع أسهمناتمثيلية 

 أيضاً. ية السنيةلبنانشرعية بوجه الدولة ال

السنية وكيف أصبحت الحكومة شيعية؛ تتحكم وتقتل السنة  ناباكست فلننظر إلى .ولكي تتضح الصورة

 في الحكومة أنالشيعة )الهزارة( لهم ش وكيف أصبح أفغانستانظروا إلى ناباسم اإلرهاب . .

ً ناية..نافغاأل البوابة الشرقية بوجه المد الشيعي  كان أنبامتياز بعد  ظروا إلى العراق وكيف أصبح شيعيا

هو الدولة وليست الدولة  ليوكيف حزب المال لبنانظروا إلى ناحكومياً.. ظروا إلى سوريا الشيعيةنا..

الشيعية  إيرانهذه األمثلة توضح الوضع بدون تحليل ونعرف هل  أن ىالسنية.... أتمن حكومة السنيورة

 ألمريكا والغرب أم صديقة..  عدوة

يخرج عن  أنه أراد أنت أر أنالسابق الشاه بعد  حليفهابوأميركا ليس لها أصدقاء دائمين فقد ضحت 

الفرنسية ولم تسمح  أتت بالخميني على الطائرةأو رأت أن الخميني أكثر منه خدمة لمصلحتها، ف ،طوعها

و قدمته على ) أمير األحواز ( خزعل  سابقا بالشيخ بريطانياقامة في أميركا، كما ضحت للشاه حتى باإل

قدمت العراق إلى  ، كما) السمح هللا ( إيرانيتم تقديم الكويت إلى  أن، فال نستبعد يرانطبق من فضة إل

 . على طبق من فضة كما قال األمير سعود الفيصل إيران

و إس إيرانبعض صور التعاون بين 
2

 :    رائيل و أميركا

باألسلحة بالتعاون  إيرانسرائيل بتزويد إحين قامت  )  كونترا إيرانالقضية الشهيرة المعروفة ) ب -1

                                                           
1
وسمحت بنجاح ثورة الخميني ، بدأت أمريكا سياسة دعم الشيعة لتحارب بهم السنة وهم العدو  منذ ان تخلت أمريكا عن الشاه ، - 

 الحقيقي الوحيد ألمريكا ومعسكر الكفر عامة ...ويزداد األمر وضوحاً مع األيام ... 
اليوم تحت عنوان "إسرائيل وإيران: حلف قالت في مقال نشرته و قالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل بحاجة إلى إيران بقدر حاجة إيران إليها .ــ  2

أن إيران محتاجة إلى إسرائيل  عنار شيلووأضاف المقال الذي كتبه .  أبدي" إن في إيران وإسرائيل نظامين فاشلين مدينين بالبقاء بعضهما لبعض

وقال الكاتب إن الخطاب المعادي  .ام اإليرانيرائيل هي ترياق النظبصورة يائسة، إذ "لو لم توجد إسرائيل الحتاجت إيران إلى إيجادها، ألن إس

ذي إلسرائيل "مّكن نظام الماللي القاسي في إيران" من صرف انتباه الشعب عن مشكالته الحقيقية وعن أزمته االقتصادية وعن غالء المعيشة ال

أن هذه التهديدات بشن هجوم قريب على  وأضاف يرتفع إلى مستويات ال تحتمل، وعن القمع السياسي وقتل المتظاهرين، وعن غياب الحرية.

لهذا النظام المنشآت النووية اإليرانية "هي بمثابة الزيت الذي يسكب في دواليب نظام الماللي المتعثر"، وهي طوق نجاة تطرحه القيادة اإلسرائيلية 

علي خامنئي ومحمود احمدي نجاد "عندما يرتديان  انيوقال إن بنيامين نتنياهو وايهود باراك يخدمان مصلحة المرشد والرئيس اإلير في آخر لحظة.

كاتب قناع المعتدي وهو ما يساعد على ترسيخ تشبيه إسرائيل بالشيطان في إيران، ويكرس تعريفها بأنها ورم سرطاني في الشرق األوسط".ويشير ال

ياهو المتعثرة، التي انقضت عليها كأنها غنيمة كبيرة"، من إلى أن تهديدات إيران إلسرائيل كانت هي األخرى بمثابة "الزيت في دواليب حكومة نتن

لحة جانبه يرى المستشار السابق في الحكومة اإلسرائيلية زلمان شوفال في مقال له بصحيفة "إسرائيل" تحت عنوان "الواليات المتحدة تعمل لمص

ي التعاطي مع الملف السوري، سيزيد في تصميم طهران على التقدم وأضاف أن الفشل القريب ف.  إيران" أن اإلدارة األميركية تعمل لمصلحة إيران 

 ً  عن أسفه للطريقة التي اتبعتها الواليات المتحدة وأوروبا إلى حد اآلن لمواجهة هذا التهديد. والتعجيل أكثر في جهودها لحيازة سالح نووي، معربا
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يين يراناإل أنب( اقترح مانبارتاجر السالح اإلسرائيلي )نحوم  وكذلك قضية ،المخابرات األمريكية  مع

السوريين  من 1967الدبابات السوفيتية التي غنمتها إسرائيل  في حرب األيام الستّة يشترون 

ً  22يين يراناإل مانبارباع و ،والمصريين ت كانللحرب الكيمياوية. الشاحنات  شاحنة جّهزت خصوصا

  .$200,000قيمة تلك الصفقة مخّمنة في و  .من القوة الجوية اإلسرائيلية

كما رتّب عدّة  ،الغاز ألقنعة إيرانو الحكومة اإلسرائيلية، لبناء مصنع في  إيرانبين  مانبار  توسط -2

 ، الدّكتورإيرانبين ممثلي )البيت غاي بريل وإزميل بارسيال(  ورئيس برنامج صواريخ  اجتماعات

إلبيت، خيشوم  ية. االجتماعات عرفت إلى رئيسيرانفي وزارة الدفاع اإل (105)أبوسفير، رئيس القسم 

   .ويل، وصدّقت من قبل مدير وزارة الدّفاع اإلسرائيلية، ديفيد إفريناإم

إلى تايلند  بيعت  ،إسرائيلي يا حجزت سفينة شحن تحمل عتاد عسكريناألم  أنبما نشر مؤخراً  -3

الموضحكما في الرابط  ،إيراني ليباع إلى ناغامضة إلى ميناء هامبورا األلم وأرسلت بطريقة
(1)

  : 

 :))  يكشف ويفضح أخوته الرافضة )) فضيحة الموســم شارون -4

 ،كما هو معلوم ليس لديهم تقية في دينهم اليهودشارون أخوته الرافضة في مذكراته ، ف لقد كشف أرييل

كبادرة رمزية إلى الشيعة  ني اقترحت إعطاء قسم من األسلحة التي منحتها إسرائيل ولوأنيقول : حتى 

الفلسطينية ، ومن دون الدخول في أي تفاصيل  مشاكل خطيرة مع منظمة التحريرون هم أيضاً ناالذين يع

البعيد دىعلى الم ، لم أَر يوماً في الشيعة أعداء إسرائيل
(2)

 . ) 

 نستان أفغامريكا الحتالل بغداد وأمع  إيراني يعلن تعاون ناأكبر هاشم رفسنج يعل -1

السابق على  ييرانعن الرئيس اإل 9/2/2002اللندنية في ” الشرق األوسط“كما نقلت صحيفة  

ه لو أندحرها، و ، وساهمت فيطالبانية قاتلت يرانالقوات اإل“ نإ:  ي قولهناأكبر هاشم رفسنج

 .”ينااألفغ لغرق األمريكيون في المستنقع طالبانلم تساعد قواتهم في قتال 

                                                                                                                                                                                                           

 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 

 

 

1 -http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2223717.stm  

 
 بيروت( –ن لبنان اعبيد / مكتبة بيـس انم . ترجمة أنطو 1992 / هـ 1412سنة  ،1ط 584-583)مذكرات أرييل شارون ص :   - 2

 

http://groups.google.com.sa/group/abtabtabt?hl=ar?hl=ar
http://groups.google.com.sa/group/abtabtabt?hl=ar?hl=ar
http://groups.google.com.sa/group/abtabtabt?hl=ar?hl=ar
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2223717.stm
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 أني الشعبي ما استطاعت أمريكا يرانلوال الجيش اإل هأنتعلم  أنيجب على أمريكا : “ وأضاف

 .”طالبان تُس قط

وقف بفخر في ختام  ؛يةناية والبرلمقانوني للشؤون اليراننائب الرئيس اإل محمد على أبطحي 

الخليج وتحديات المستقبل الذي ينظمه مركز اإلمارات للدراسات والبحوث  أعمال مؤتمر

قدمت الكثير “بالده  أنليعلن  ؛15/1/2004سنويًا بإمارة أبو ظبي مساء الثالثاء  اإلستراتيجية

ي يراناإل لوال التعاون“ه أن، ومؤكدًا ”والعراق أفغانستانالعون لألمريكيين في حربيهم ضد  من

 .”لما سقطت كابول وبغداد بهذه السهولة

 

 خاتمي ي محمديرانالرئيس اإل -6

على الدعم الذي قدمته  طهرانتقد اإلدارة األمريكية لعدم شكر نامحمد خاتمي  ييرانالرئيس اإل -

تعامل اإلدارة  نإوقال:   .أفغانستانفي  طالبانمشروع القضاء على نظام حكم  في إطار

بالده في الحرب  وأشار خاتمي إلى دور .واستعالئيًا وعنيفًا دائًما سيئًا كان إيراناألمريكية مع 

في الوقت الذي  إنوقال:  .لألمريكيين والجهود التي بذلتها في سبيل تهيئة األمر أفغانستانعلى 

 أفغانستانستقرار األوضاع في قامت بخطوات ال إيران أنبهذه اإلدارة األمريكية  تعترف فيه

 مضى األمريكيين يعودون ليرتكبوا األخطاء نفسها التي  أن نرى ولألسف  هأنوالعراق، إال 

سيئة بل يتصرفون معها بطريقة ،فحسب إيرانعاًما، فهم ال يشكرون  50علىها 
(1)

. 

ت هناك عداوة بين الدولتين كيف يتم االتفاق كانالعراق فإذا  أنن بشاو أميركا يتفاوض إيران -7

  فيما بينهم على العراق ...

جند هللا ضمن  ومنطمة ،ية المعارضةيرانمة مجاهدي خلق اإلظضافة إلى إدراج أميركا منإ -8

المنظمات اإلرهابية
(2)

القتل و اإلرهاب  و لم تدرج حزب هللا ضمن المنظمات اإلرهابية رغم 

 .. األحوازيين والبلوش ضد إيرانو حتى  لبنانن في الكويت و والذي تعرض له الكثير

 

 إيرانمليارات تعمل في  107 يلابحو لحكومة االميركية تمول شركاتا -9

مليار دوالر خالل (  107 )اإلدارة األمريكية أعطت أن” نيويورك تايمز“ صحيفةكشفت  

كثير منها في قطاع  ،إيراناألخيرة لشركات أمريكية وأجنبية تقوم بأعمال في  السنوات العشر

                                                           
1 - http://ebaa.net/khaber/2004/01/15/khaber001.htm 
وزير الخارجية األمريكية أنهم يرفعون منظمة مجاهدي خلق من  ( تعلن هيالري كلينتون وزير الخارجية22/9/2012اليوم ) - 2

 المنظمات اإلرهابية 

http://ebaa.net/khaber/2004/01/15/khaber001.htm
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بسبب برنامجها  طهرانوذلك رغم سعي الواليات المتحدة لفرض عقوبات أشدّ على  الطاقة،

الشركات حصلت على المبالغ بصورة  هذه أنوأشارت الصحيفة في عددها أمس إلى  .النووي

شطة في أنبينما تزاول  2009و 2000 بين عامي ىمدفوعات لعقود أمريكية ومنح ومزايا أخر

 .تابعة سواء بشكل مباشر أو من خالل شركات إيران

ية أمريكية في الوقت الذي للحصول على عقود اتحاد ىورغم التهديد بمعاقبة الشركات التي تسع

اإلدارات األمريكية المتعاقبة واجهت صعوبة في فرض  إن  :قالت الصحيفة إيرانتتعامل فيه مع 

 .والوحدات الخارجية للمؤسسات األمريكية سلطتها على الشركات األجنبية

 تتعامل مع كل من الحكومة األمريكية هاأن” يمزانيويورك ت“شركة أوضحت (  74 )ومن بين

شطة في الجمهورية اإلسالمية وليس لديها خطط أنشركة ما زالت تزاول  49) )هناك إيرانو

 .البالد معلنة لمغادرة

كثير من تلك “ ىاتحادية وتقارير شركات ووثائق أخر وأضافت الصحيفة في تحليل لسجالت

 ”.ي أهميةيراناالقتصاد اإل بناالشركات متوغلة في أكثر جو

شطة في أنأكثر من ثلثي األموال الحكومية األمريكية ذهبت إلى شركات تزاول  أنوذكر التقرير 

 ية وأحد مراكز القوةيرانية وهي مصدر رئيسي للدخل بالنسبة للحكومة اإليرانالطاقة اإل صناعة

 .طهرانل ي الذي يشرف على برامج الصواريخ والبرنامج النووييرانللحرس الثوري اإل

ومجموعة الطاقة الحكومية  ،رويال داتش شلالعمالقة  ة الطاقةومن بين تلك الشركات شرك

والمالحة األمريكية هني ويل وشركة صناعة السيارات  ناوشركة الطير ،البرازيلية بتروبراس

 بية دستريال الكورية الجنوأن ومجموعة دايليم ،ية مازدانابايلا
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  دسلفصل الساا

 السورية والثورة إيران
(1)

 

 

  تمهيد:

في آذار  السورية ضد نظام حزب البعث بمظاهرة صغيرة في حي حريقة الدمشقي، االنتفاضة طلقت نا

 نوتعتقل عدداً من النشطاء الذي ،تفرقها قوات األمن أناستمرت زهاء نصف ساعة قبل  (،2011)

حاء أنما أطلقت عشرات المظاهرات األخرى في  ناشاركوا فيها. ولكن المظاهرة الصغيرة سرع

 مختلفة من سورية خالل األسابيع التالية.

ياس في الشمال، ودوما في ريف دمشق، أبرز مواقع نابت مدينة درعا الجنوبية، والالذقية وكانو

االحتجاج، حيث ووجهت الحركة الشعبية بقدر هائل من عنف أجهزة األمن، أدت إلى مقتل ما يقارب 

تجاجات. ولكن ال عنف األجهزة وال رواية إعالم الثالثمائة من السوريين خالل شهر واحد من االح

 أو حصرها. االنتفاضة النظام بوجود اختراق أجنبي مسلح من إرهابيين أو سلفيين نجح في إخماد 

تفاضة السورية، سواء نالطالقة جديدة لنامثّل  2011 ناإبريل/ نيس 15الجمعة يوم  أنوليس ثمة شك 

حاء سورية أنتشار التظاهرات في كافة نامن حيث أعداد المشاركين في المظاهرات الشعبية أو من حيث 

تقريباً، بما في ذلك مدن ذات أغلبية كردية ودرزية ومسيحية. في األثناء، صادق األسد، يوم الخميس 

 وارئ ومحاكم أمن الدولة ...،على قرار مجلس الوزراء بإلغاء حالة الطناإبريل/ نيس 21

السورية، عندما وجهت قوات األمن  االنتفاضة يوماً مشهوداً في مسار  ناإبريل/ نيس 22ت الجمعة كانو

 . مائة قتيل في يوم واحدرصاصها للمتظاهرين كما لم تفعل من قبل، موقعة أكثر من 

حاء البالد، أطاحت أنعديد من ، شهدت سورية مظاهرات في الناأبريل/ نيس 29وفي الجمعة التالية 

بآمال النظام في احتواء الحركة عن طريق نشر قوات الجيش وتصعيد حملة القمع في درعا وريف 

 دمشق.

ثمة حزباً أو حركة سياسية واحدة تقف خلف هذا الحراك، كما  أنكما الحالة المصرية، ال يمكن القول 

خرطت في ناة طبقات الشعب السوري وفئاته قد كاف أنه ال يدين لقيادة فردية بعينها. الواضح أن

                                                           
1
 ت والبحوث االستراتيجية اكليم دندوش، مركز  أمية للدراس - 



204 
 

عدد الفعاليات السورية السياسية وقيادات المنظمات المدنية واألكاديميين، المؤيدين  أنالمظاهرات، و

 للمطالب الشعبية، كبير ومتنوع. 

ً  تكن لم هاأن من الرغم على أصالً  السورية بالثورة األمر بادئ إيران تعترف لم  اترالثو من بدعا

 الثمن مدفوعة رخيصة خارجية مؤامرة سوريا في يجري ما طهران اعتبرت فقد سبقتها، التي العربية

 في عةناالمم و المقاومة قالع ىأعت ضرب و المقاومة محور لكسر فقط ىتسع الهدف، مفضوحة

ً  بات الذي – المالكي اقروع ن ارإي بين الوصل همزة و المنطقة  هللا حزب بين و – اآلخر هو مقاوما

 بالمؤامرة السورية الثورة يسمون حين السوري النظام مع توافقهم يونيراناإل يبرز و. يلبنانال

ً  هذا نرى  و الرخيصة  : يلاالت التصريح في جليا

ً  سوريا في ه ارن ما ((  من دولي سياسي تقامنا ىباألحر هنإ بشيء الشعبية االنتفاضة  يشبه ال حاليا

( المحقة للقضايا دعمها و المقاومة بناج إلى وقوفها بسبب دمشق
(1) 

 . 

 في الطائفيين القتلة نظام تأييد و دعم في المقيتة الطائفية النزعة بنفسني  اراإلي الموقف ويستمر

 األطفال جماجم رغم و المباركة، السورية الثورة طالقنا على العام على يزيد ما مرور وبعد دمشق،

 الوحيدة األسد بشار وسيلة كان الذي االضطهاد و االغتصاب و الذبح رغم و وهناك هنا تناثرت التي

 ني ارـاإلي دـالمرش يصرح حي  د،ــزاييت بل بالدعم ني ارــاإلي فـالموق تمرــيس،  شعبه مع تعامله في

 مـاالنظ ةــــمقاوم على ةـــالقائم ياستهاـــس تؤيد هانأل ورياــــس عن إيران تدافعـــس (( : امنئيــخ يعل

يا ((لسور ةـــالداخلي ؤونـــالش في ةــأجنبي ىوــلق لــتدخ أي دةـــــبش رضـاوتع ،ونيــالصهي
(2)

 

 تستهدف أميركا أنب فيصرح : ((واليتي أكبر يعل خامنئي، للمرشد الدبلوماسي المستشار أما

 و ن ارإي خلفه تقف مانوإ بمفرده، ليس بشار أنب العالم يذكر و يسقط لن بشار أن و محورالمقاومة،

(( لبنانو – المقاومة في المستشيط -  المالكي اقرع
 (3)

 
 

 الحرس الثوري اإليراني في دمشق :

الحرس الثوري  أنذكرت مصادر إعالمية    : في ) العربية نت ( سعود الزاهدكتب   -دبي ومن 

سوريا لدعم  إلىفيلق القدس مدججة بالسالح  منألفاً من قوات النخبة ( 15)ي أرسل مؤخراً يراناإل

 ،التنحي علىإلرغامه  اأقصاه إلى االرئيس بشار األسد الذي يواجه ثورة شعبية تعم البالد من أقصاه

                                                           
1
 8/5/2011في 11849الشرق األوسط، العدد - 
2
 30/3/2012الجزيرة األخبار   - 
3
 24/2/2012في 12141الشرق األوسط العدد  - 
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وإفساح المجال إلقامة نظام ديمقراطي تعددي بدالً من نظام الحزب الواحد الذي يحكم سوريا منذ أكثر 

 من أربعة عقود.

ب صحيفتي "الصباح" التركية و"هآرتس" اإلسرائيلية وموقع ناإعالمية من جوتؤكد مصادر 

ي نقالً عن مصدر قيادي في المجلس الوطني السوري لم يكشف عن هويته يران"الصحافيين الخضر" اإل

ة في يعلالعاصمة السورية دمشق للمساهمة الف إلى تقل مؤخراً ناي ناقائد فيلق القدس العميد قاسم سليم أن

شهراً ضد النظام، ووصفت هذه المصادر الدور  11ة القمع الدموي لالحتجاجات المتواصلة منذ إدار

 ي باألساسي.ناالذي يقوم به سليم

تقارير  علىأبلغ مصدر في الحرس الثوري طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"العربية"، رداً  أنوسبق 

 حتىلم تتدخل  إيران أنوي بتزويد سوريا باألسلحة، ناأمريكية تحدثت عن تورط فيلق القدس بقيادة سليم

ً أنتعتبر ما يجري في سوريا ش هاأنفي شؤون سوريا الداخلية، و نألا لكنها ملتزمة في الوقت  ،اً داخليا

 لن تترك سوريا لوحدها في حال تعرضها العتداء خارجي. هاأنو ،نفسه باتفاقية دفاعية معها

بخصوص تدخل فيلق  اليوم"ما يتم الحديث عنه  أني يران" اإلهذا وذكر موقع "الصحافيين الخضر

وكشفنا  2011مايو  17ه في تقرير لخبرائنا بتاريخ يإلقد بدأ قبل تسعة أشهر حيث أشرنا  كانالقدس 

 سوريا". إلىتقال مقر تابع للحرس الثوري ناعن 

 :  في العربية نت إيليا جزائريو سعود الزاهدكتب أيضاً دبي ومن 

اللواء إسماعيل قاءاني، نائب الجنرال سليماني، القائد العام لفيلق القدس، )قوة النخبة في الحرس  اعترف

الثوري اإليراني(، بالتواجد العسكري لهذه القوة على األراضي السورية والضلوع في قمع المعارضين 

لنظام الرئيس بشار األسد
(1)

الجمهورية  ، وذلك من خالل تصريحات زعم فيها أنه لوال حضور 

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 

                                                           

-
1

، لقبر رائد في الحرس الثوري تثبت تدخل طهران في سوريا لصالح القوات الموالية لبشار األسد مواقع الكترونية إيرانية صورة تداولت 

واستندت جميع المواقع إلى صورة لقبر "محرم ترك"، الرائد في الحرس الثوري اإليراني في مقبرة  في المعارك الدائرة بينها وبين الثوار.

يناير/كانون  19لعاصمة اإليرانية طهران، والتي تظهر التفاصيل المنحوتة على حجر القبر بأنه قتل في يوم الخميس "بهشت زهرا" با

  في العاصمة السورية دمشق. 2012الثاني 
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توقيت دبي، دون أن تعلن عن ب 21:30اإليراني إال أنها سرعان ما حذفتها من صفحتها حوالي الساعة 

وتكمن أهمية هذه المقابلة في كونها أول اعتراف رسمي من مسؤول إيراني يكشف ضلوع  األسباب.

 بالده الفعلي في األحداث الجارية بسوريا...

وكانت مصادر إعالمية تحدثت مراراً عن تواجد العميد قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، على األراضي 

 بغية دعم القوات الموالية للرئيس بشار األسد في مواجهة قوى المعارضة.السورية، 

ويؤكد مسؤولون أمريكيون استمرار طهران في الدعم اللوجستي والتسليحي لدمشق بهدف قمع 

 المعارضين.

 

 المدني لنقل العتاد نااالستفادة من الطير

الثوري في األسابيع الماضية مجموعة  وأعاد الموقع نشر التقرير السابق الذي جاء فيه :"أرسل الحرس

ً (  65 )مكونة من ية، في نادمشق وتعد تلك المرة الث إلىبأربع طائرات محملة بالعتاد واألسلحة  شخصا

 نادمشق عبر الطير إلى طهرانأمنية وعسكرية وعتاد من  ىخالل شهر، التي يتم فيها إرسال قو

 المدني".

ودمشق  طهرانية تقوم برحالت عادية بين يرانهذه الطائرات المدنية اإل أن وذكر الخبراء للموقع: "

ً  حتى قائد فيلق ولي األمر التابع للحرس الثوري، العقيد وألي عملية رصد لها"،  ال تثير الشكوك، تحسبا

 جباري، هو من يقود القوات المرابطة في دمشق.

وتحدثت تقارير سابقة عن حضور أعداد من الخبراء والمستشارين العسكريين في دمشق  عن تواجد 

ً  (15)إرسال  إلىالتقرير الحديث يشير  أنيين هناك، إال إيرانقناصة  من القوات الخاصة من فيلق  ألفا

العسكريين ب ناج إلىي ناالتواجد الرسمي والمحوري لقائد هذه القوات أي قاسم سليم إلىالقدس و

 السوريين.

 

  ترمي بكل ثقلها العسكري واألمني واالقتصادي إيران

وقال عضو حزب التضامن األهوازي والخبير في الشؤون العسكرية، ناهي ساعدي: "ليس من 

حيث سترمي هذه األعداد من قواتها لنجدة النظام السوري فالمتوقع أكبر،  إيرانترسل  أنالمستغرب 

 هانألب النظام السوري مهما كلفها األمر، ناج إلىبكل ثقلها العسكري واألمني واالقتصادي  طهران
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معركة مصيرية، ال تحدد مصير النظام السوري فحسب بل مصير  هاأن إلىهذه المعركة  إلىتنظر 

ً يرانالنظام اإل  ".ي أيضا

 ً ً ي ال يدافع يرانلما يتصوره البعض، النظام اإل وحسب ساعدي، وخالفا منه لما  عن النظام السوري دعما

 عة" في مواجهة إسرائيل.نابـ"جبهة المم ىمسي

لتتوقف عن عرض العضالت وتنفذ تهديداتها ضد إسرائيل  نافرصت طهرانأمام  كانه أنويذكر ساعدي 

ً يعلف لهجوم إسرائيلي مدمر في  لبنانعندما تعرضت  ى: الفرصة األول ولكنها فضلت إطالق الشعارات ا

حيث  2009بدايات  حتىواستمرت  2008ية في نهاية عام ناعرفت بحرب تموز، والث ،2006عام 

ً  طهرانتعرضت غزة لهجوم إسرائيلي كثيف، وفي الحالتين لم تحرك  واكتفت بالتنديد واالستنكار  ساكنا

 والتهديد المعتاد.

تشعر  هانألب النظام السوري ناج إلىبدأت ترمي بثقلها  طهران نرى  اليومويستطرد ساعدي: "ولكن 

األرض، وإذا  علىالنظام السوري معّرض لخطر حقيقي وبات الرئيس بشار األسد يفقد السيطرة  أن

امتداداتها في منطقة الشرق األوسط وتسقط من يدها ورقة خلق  طهرانسقط النظام السوري ستفقد 

 األزمات في المنطقة بذريعة التصدي إلسرائيل".

 ى: "نحن نر( 2012ون الثاني )كانيناير/ 16ي قال لـ"العربية" بتاريخ إيرانمصدر عسكري  كانو

ية لتقييم األوضاع إيرانوجود اتصاالت سورية  إلى الوضع في سوريا جيد"، مشيراً  أنالساعة  حتى

األمور جيدة وهم يتوقعون الحسم في غضون  أننا في سوريا يقولون ناإخو أن هناك، وأضاف: "

 شهرين".

 تقف مع القذافي ضد شعبه  الحقيقية إيرانهذه 

بشار األسد !! نفهم ذلك على أساس عقائدي، كالهما صفوي فارسي مجوسي، ونعرف  إيرانتساعد  أن

 تريد إقامة الهالل الشيعي الذي تطوق به الجزيرة العربية ) جزيرة اإلسالم ( .... إيران أن

 لكــــــــن ؟؟؟

 المجرم الدولي ) معمر القذافي ( فاليمكن فهمه إال على أساس : إيرانتساعد  أن

القذافي صفوي،حقق للصفويين مكاسب كبيرة جداً في محاربة المسلمين، ودحرهم، وتدمير  -1

 حتية لهم ...وهذا هو الراجح ...البنية الت
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بشار الوحش ساعد القذافي بخمسين طياراً، كما وجدت آخر مكالمة في جوال  أننس نالو -2

 القذافي مع رقم سوري ...!!!؟؟؟؟

قوة مستعمرة تريد  تدمير العرب، والمسلمين، وتقف مع كل من هو عدو للعرب  إيران أن -3

ً من األولى ...وهـــذا يــؤدي إلى ناوالمسلمين، وهذه أكثر رجح ســـتقف مع  إيران أنا

األكبر( أمريكا، والصهيونية، والروس، وأذنابهم ؛ من أجل تدمير العرب  نا)الشيط

والمسلمين....هذا مايؤكده الكاتب )مجدي داود( 
(1)

 وهو كاتب مصري، فلنقرأ مايقول :  

ً  إيرانساعدة ا كشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن م)).....ومؤخرً  ، فقد للمجرم معمر القذافي عسكريا

علي خامنئي أعطى توجيهات لقوة  إيرانالمرشد األعلى في  أنذكرت الصحيفة نقالً عن مصادرها 

الخطة  أني حتى تقدم مساعدة عسكرية لنظام القذافي، وأشارت إلى يرانالقدس في الحرس الثوري اإل

هذه  أنيتم نقل أسلحة من بينها صواريخ أرض أرض وأرض جو وراجمات، وأكدت  أنبتقضي 

وتحديداً إلى منطقة برقة  ،األسلحة نقلت إلى قوة القدس التي دخل المئات من عناصرها إلى ليبيا

هذا الدعم يأتي محاولة إلطالة أمد الصراع فى ليبيا بين المجرم  أنالمجاورة لمصر، وذكرت الصحيفة 

السوري  أنتبقى قوات الناتو بعيدة عن التدخل في الش أنمن أجل  ،لقذافي وقوات حلف الناتومعمر ا

ً إل ً بالغا يجعل مخازن السالح وآلياته  أنبنصيحة لهذا المجرم  إيران، كما قدمت يرانالذي يمثل قلقا

 حتى يصعب على قوات الناتو قصفها. كانالعسكرية في أماكن مأهولة بالس

ية لم يكن في يرانالدولة اإل أني لمعمر القذافي تؤكد بما ال يدع مجاال للشك إيرانعن دعم هذه األخبار  

ً من األيام مصلحة األمة اإلسالمية وال شعوبها، و هانابحس تسعى جاهدة إلى تحقيق مصالحها  هاأنيوما

القتلى بغض النظر عما يترتب من ضرر للمسلمين نتيجة تحقيق هذه المصالح، وبغض النظر عن كم 

 ية.يرانوالجرحى الذى سيكونون ضحايا لممارسات الدولة اإل

ظمة القمعية الحاكمة المتسلطة على رقاب المسلمين في نألهذه ا أني يرانهل يخفى على نظام الماللي اإل

وأهدرت ثرواتها ومقدرات  ؟سوريا وليبيا وغيرها من البالد العربية هي التي سرقت البالد ونهبتها

وتأخرها، فتسلط عليها العدو وفرض سيطرته عليها وقام هؤالء  ناشعوبها وتسببت في تخلف هذه البلد

الحكام الطغاة بدور المحلل للعدو فأذاقوا شعوبهم الويالت ووالوا األعداء ونفذوا في األمة كلها حكماً 

 باإلعدام تلبية لرغبات هذا العدو البغيض؟!.

                                                           
1
 mdaoud2.blogspot.com/2011_07_01_archive.htmlـ  
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حاكم سوريا لم يطلق  أنعة ناي الذي يتشدق بالمقاومة والمميرانيخفى على نظام الماللي اإلهل 

وثالثين سنة على  ناالصهيوني منذ حرب أكتوبر المجيدة، ورغم مرور ثم نارصاصة واحدة على الكي

 العربية السورية محتلة؟ الجوالنهذه الحرب ال تزال 

األسد قام منذ ما يقرب من ثالثين سنة بقصف مدينة حماة  حافظ أنهل يخفى على نظام الماللي هذا 

 المسلمين أكبر وأقدم حركة إسالمية؟!. ناليتخلص وقتئذ من اإلخو يالحرب ناالسورية بالطير

هذا المجرم معمر القذافي قد حول ليبيا إلى )عزبة( له  أني يرانهل يخفى على نظام الماللي اإل

وألوالده، جعل ليبيا مجرد عزبة ليس فيها سوى الماء والطعام والملبس والمسكن، فال تعليم وال صحة 

ي استشهد على أرضها شيخ الشهداء عمر المختار رحمه هللا صارت توال دولة، ليبيا تلك البلد العظيم ال

 ة بفضل القذافي وأوالده.مرتعاً ألعداء األم

ليل نهار؟! أليس هو الذي دعا  إيرانهل معمر القذافي واحد من ضمن مجموعة المقاومة التي تتغنى بها 

الصهيوني وإقامة دولة إسراطين؟! هل هذه هي المقاومة التي تريدها  ناإلى الدمج بين فلسطين والكي

 ومالليها؟! إيرانوتتغنى بها 

 بمرتزقة أفارقة فقتلوا شعبه واغتصبوا نساءه؟! ناهذا المجرم قد استع أن إيرانأال يعلم نظام ماللي 

يخدعا كثيراً من  أنبه من إعالم قوي  نابما يتمتع لبنانوجناحها العسكري فى  إيرانلقد استطاعت 

لدى  عة، مستغلين فى ذلك النزعة الدينية العاطفيةناالشعوب العربية واإلسالمية بأكذوبة المقاومة والمم

واع االحتالل أو الوصاية من العدو، ودعم أي نوع من أنالناس التي تدفعهم إلى رفض أي نوع من 

 واع المقاومة لهذا العدو.أن

وسقط في أيدي الجميع حقيقة هذا  لبنانوحزبها في  إيرانأما اليوم فقد سقط هذا القناع الذي تقنعت به 

النظام الفارسي الذي يبغض اإلسالم ويكن له العداء ويكره الشعوب اإلسالمية السنية ويسعى إلقامة 

ً وداعماً  إيرانالشعوب لن تخدع اليوم بعدما رأت من  أنامبراطوريته، و ً لها محرضا ً معاديا موقفا

الجميع كل جرائم هذه  يداء وجرحت اآلالف، ولو نسظمة الظلم واالستبداد التي قتلت آالف الشهنأل

تهى ناظمة(( . نألظمة فلن تنسى أبداً اغتصاب نساء وحرائر المسلمين على أيدي عصابات تلك انألا

 كالم مجدي داود ....

 : السورية الثورة من إيران موقف
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 في اإلسالمية للثورة استمرار أو اإلسالمية الصحوة من نوع واعتبرتها العربية بالثورات إيران رحبت

 المرشد فيها خطب والمصرية التونسية للثورة مؤيدة طهران في عارمة مظاهرات وخرجت .إيران

 الثورات تلك من لالستفادة إيران وسعت .إيران قادة وكبار خامنئي علي اإلسالمية للثورة الروحي

 من بالمرور عسكريتين لباخرتين مصر سمحت وبالفعل مصر. مثل العربي العالم مع عالقاتها لتحسن

 نالذي العسكريين والخبراء والذخيرة األسلحة من شحنة تحمل يبدو ما على وهي سوريا إلى سيناء قناة

  السلمية. المظاهرات قمع في السوري النظام ساعدوا

 هللا حزب بذلك وأيدها صهيونية أمريكية مؤامرة هاأنب ووصفتها السورية الثورة ضد وقفت إيران لكن

 عدم يثبت وهذا العربية الثورات من ييراناإل الموقف في ازدواجية هناك وبالتالي .يرانإل التابع يلبنانال

  الخارجي. السياسي الموقف في سجامنألا

ً  السوري النظام بدعم سوريا يف االحتجاجات بدء منذ إيران وتقوم ً  ماديا ً  له قدمت حيث ،وسياسيا  قرضا

 على يشرفون الذي والقناصة والشبيحة والخبراء والذخيرة األسلحة له وتقدم دوالر مليارات 6 بقيمة

 إلى ومتجهتين إيران من قادمتين باألسلحة محملتين طائرتين احتجزت )تركيا السوريين وقتل تعذيب

 (. سوريا

 مستوى على مانإو فقط الحكومات مستوى على ليس العربي العالم في شعبيتها إيران خسرت لقد

  والكرامة. الحرية أجل من السوري الشعب ثورة أيدت التي واإلسالمية العربية الشعوب

 أن على عربية دول ست في أمريكي عربي دراسات معهد بها قام التي اإلحصائيات بعض تدل كما

ً  ييراناإل الدور يعتبرون فقط ريينالمص من 37%  السعودية وفي .2006 عام % 89 مقابل إيجابيا

 %.75 أصل من % 23 إلى خفضتنا األردن وفي % 85 أصل من % 6 إلى النسبة خفضتنا

ً  تشتهر التي ) السورية والقرى المدن بعض في تشيعوا الذين وحتى  عن تخلوا سنة( هاكانس أنب تاريخيا

 أساليب من السوري النظام به يقوم عما والمدافع المتحيز هللا وحزب ييراناإل الموقف اكتشاف بعد ذلك

 سياسية عملية التشييع أن على ذلك ويدل وشبيحته. العسكرية وقواته األمنية بأجهزته وحشية قمعية

 قتلى )هناك السوريين قمع في هللا حزب ومن إيران من مشاركة على كثيرة أدلة وهناك دينية. وليست

 عناصر تحيي بالفيديو وصور درعا في العمري المسجد ناجدر على الكتابات منها وآثار ومعتقلين

 يقومون واكان هأن السورية الحكومة وقالت إدلب في اعتقلوا يينإيرانو هللا حزب من وقتلى هللا حزب

 كانالم وهذا دمشق من بالقرب زينب الست منطقة يزورون يينيراناإل أن المعروف من علما بسياحة،

 المعركة(. ناميد حيث حلب وليست ،لهم بالنسبة المقدس
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 (2006) إسرائيل مع حروبه في هللا لحزب المناصرين أشد من كان السوري الشعب أنب التذكير ويجب

ً  السوري الشعب موقف كان وكذلك  على التحفظ عن النظر بغض يةيراناإل اإلسالمية الثورة من إيجابيا

 وعلم ييراناإل العلم يحرق نألا السوري الشعب ذلك ونفس ي.يراناإل للنظام الديني التعصب مظاهر

  السورية. الثورة ضد وقوفهم بسبب هللا حزب

 في قائمة فارسية إمبراطورية وتأسيس المنطقة في للهيمنة تسعى يةيراناإل القيادة أنب نااثن يختلف وال

 لدعم طائلة أمواالً  إيران وتقدم . الشيعي التعصب على ظاهرها وفي القومي التعصب على جوهرها

 العالم. وفي األوسط الشرق في ونفوذها سياستها لتثبيت والحركات ظمةنألا بعض

 األمريكي االحتالل بداية منذ كاناألمري مع واضح تنسيق لها حيث العراق في إيران دور ننسى وال

 ومعروفة مشكلة، أي دون األمريكي االحتالل ظل في للعراق إيران من يناتالسيس )عودة للعراق

 احتلوا همنأل كاناألمري محاربة بوجوب يصرح لم حيث ؛ األمريكي االحتالل من يناالسيست مواقف

 إيران دعمته الذي المالكي يقوم نألوا (. حسين صدام من خلصونا كاناألمري بالقول اكتفى بل ،العراق

 وكذلك ،واقتصادي عسكري دعم وحتى ومال نفط من األسد لنظام كبير بدعم بالحكم والتمسك للوصول

 سوريا. شرقي في قمع عمليات في تشاركت الشيعية الصدر مقتدى قوات
 

 :والكرامة الحرية أجل من السورية الثورة

 ديمقراطية مدنية دولة لبناء ويطمح والكرامة الحرية يريد شعب ثورة هي السورية الثورة أنب ونؤكد

 عام بعد اتضح بل السوريين. لكل سوريا أنو بلدهم في يعيشون همأنب فيها المواطنين جميع يشعر تعددية

 جلأ من كله السوري الشعب ويجاهد ، سوريا يحتل الصفوي األسدي النظام أن الثورة من ونصف

 عصابات وجود أو خارجية مؤامرة وجود عن المزاعم وكل  المستعمر، هذا من  والخالص الحرية

ً  قوي لنظام يعقل فال . فشلت مسلحة  العصابات يحارب هأن لدرجة يخترق أن السوري النظام مثل أمنيا

ً   ونصف سنة  تبين الثوار شرهان التي الفيديو مقاطع آالف هناك نإ ثم عليها. القضاء يستطيع وال تقريبا

 ال الجالدين من يسلم ولم وتعذيبهم واعتقالهم ومالحقتهم المتظاهرين قمع في النظام وبربرية وحشية

 على،والمروحي الحربي ناوالطير  والدبابات الجيش النظام واستخدم الشيوخ. وال النساء وال األطفال

ً  و، ومازال شهراً  عشر يةناثم  مدى  نأل شقاقنالبا السوري الجيش وبدأ ويالحق. ويدمر يقتل يوميا

 جندي ألف 50  من أكثر نآلا وهناك األمن. أيدي على هو يقتل وعندها المدنيين قتل يرفض العسكري

 المتظاهرين. لحماية مستعدين حر سوري وضابط
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 :نية اراإلي المبادرة و الحوار عواتد

ً ناأحي ربما و العنف ولنبذ سوريا في الداخلي للحوار فيها دعت التصريحات من عدداً  ن ارإي أطلقت  ا

 . البالد في سياسية إصالحات اءرإج في ع ارباإلس نفسه األسد بشار طالبت

 كون من الرغم على لكن نجاد، محمودأحمدي ني اراإلي الرئيس نالس على وردت الدعوات تلك معظم

 و ملحة حاجة بوجود أقروا كما سوريا في مشاكل بوجود غيره و نجاد فيها أقر بارقة، الدعوات تلك

 في نجاد يقول حي  السطور، ثنايا بين الظهور إال ىأب الفارسي النفاق أن إال لإلصالح، مستعجلة

 تنشرها التي و العامة الجمعية اجتماعات حضوره هامش على تايمز نيويورك صحيفة مع مقابلته

 .   األوسط الشرق صحيفة

 م اتراالح على القائم الحوار طاولة إلى الجلوس هايعل أن قلنا لقد ،ىأخر دولة أي أنش هاأنش سوريا)) 

 المواجهات تحل ولم البشر، كل حق من مراواالحت والحرية مشاكلهاالعدل لحل المتبادل والتفاهم

 تزيد لن فهي التدخل، عدم الخارجية األطراف علىتفاقمهاو إلى ستؤدي بل المشاكل، والمصادمات

((الطريقة بهذه تحل ولن سوءاً  إال األمور
(1)

.  

 مطالب تحقيق و السياسية باإلصالحات سوريا صالحي أكبر على ني اراإلي الخارجية وزير ويطالب

 من تتكون هاأنب عنها عبر التي الواحدة العائلة ضمن المشكالت حل إلى يدعو و .. المشروعة الشعب

إيران و تركيا و سوريا
) 2) 

 مسؤول من خرج لفظي ولو موقف أفضل هي سوريا في للمجازر نجاد أحمدي ةناإد تكان وربما

 قوات من ىالقتل كان سواء سوريا، في والمجازر القتل عمليات ندين نحن))  قال حي  ... يإيران

والمعارضة (( الشعب من أو األمن
(3)

 

 قادرة دوالً  يضم بالده في جامع إسالمي لمؤتمر دعوته تتضمن سوريا في للحل نجاد نظر ووجهة

ً  خارجي،، تدخل أي عن بعيداً  السوري، أنالش في التأثير على  و تها راطائ و بالده أساطيل متناسيا

ً  و السورية األرضعلى  تعمل التي قواتها  بشار به ييحظ الذي النظير منقطع الروسي الدعم متناسيا

 . الكبير الصيني الدعم كذا و األسد،

 على ارً تضر أكثرها و السورية المعارضة فصائل أحد مع وماتـاالمس تجريب طهران حاولت كما

باإلعدام كل من   المحكوم ،المحظورة المسلمين نااإلخو جماعة وهي – السوري النظام من اإلطالق
                                                           

1
 11-22/9/2في  11987الشرق االوسط العدد  - 
 13/7/2011في  11915العدد الشرق االوسط  - 2
 23/10/2011في  12017الشرق األوسط العدد  - 3
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 للزيادة قابلة ريةاز و حقائب 4 هميعل عرضوا حي ، اليوم إلى و يناتناالثم أحدا  منذ هال نتميي

فاروق   المهندس نالس على نااإلخو أن إال إسقاطه، وعدم األسد ببشار التمسك هو وحيد شرط مقابل

 الوطني لمجلسطيفور نائب المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في سوريا ، ونائب رئيس ا

األمر لهذا القاطع الرفض أعلنوا ؛السوري
(1)

. 

 

 السورية األرض على يقاتل ييراناإل الثوري الحرس
(2)

 : 

 ل ازوالت تكان التي اقةرالب تاالشعار بكل الحائط عرض ضاربة األسد، لنظام دعمها في انرإي تستمر

 الدولية السياسة أساسيات بكل الحائط عرض وضاربة نخرىاآل على بها يد ازت و تتشدق و ،بها تتستر

 ... الدولي المجتمع ينناقو و

 همأن الثوار يقول درعا ريف في و، العمري الجامع نواحي في درعا في للثورة ىاألول األيام فمنذ

 العربي الجيش في اإلطالق على المحرمات من اللحية أنب العلم مع – ملتحية عسكرية عناصر شاهدوا

 همأن ليقولوا آخرون جاهر و، العربية غير لغة يتحدثون واكان همأن آخرون أكد اكم (3)  - يرالسو

 الكردي مالك العقيد أعلن وقد. ي يراناإل الثوري الحرس عناصر من هم و الفارسية يتحدثون بالفعل

 هم منهم خمسة يين،إيران سبعة أسر من تمكنت حمص في الفاروق كتيبة – الحر السوري الجيش أن

 الخمسة ء ارالخب اعترف وقد ،نامدني نااثن و ني، اراإلي الثوري الحرس إلى ينتمون عسكريون اءرخب

 السورية الثورة قمع في المشاركة ألجل كان سوريا إلى قدومهم أن و ،الثوري الحرس من همأنب

 هأنب يعترف و بالفارسية يتحد  وهو ىاألسر أحد فيديو شريط في الفاروق كتائب تظهر و السلمية،

 الثورة قمع في للمشاركة سوريا إلى قدم
(4 )

... 

 التورط تصاعد حول ،اً مؤخر السوريون الثوار قاله ما مع األميركية اتيةراالستخبا اترالتقدي وتتفق

 للجيش ايعلال القيادة في شقاقنألا بحاالت المعارضة زعماء ويستشهد القمعية، اءاتراإلج في ني اراإلي

                                                           
 5/6/2012في  12191الشرق األوسط العدد  - 1
ن بقاء نظام الماللي من عدمه مرهون يقول : إ« معسكر عمار»المقربين لخامنئي وقائد جهاز قمعي يسمى بـ   مهدي طائب منالمال  - 2

أمام جمع من قوات التعبئة الجامعية: سوريا هي محافظة ايران  (2013) شباط / فبراير 14المجرم يوم  بديكتاتورية سوريا. وقال هذا

بسوريا   وهي محافظة استراتيجية لنا واذا ما أراد العدو الهجوم لالستيالء على سوريا أو خوزستان فاألولوية بالنسبة لنا أن نحتفظ 35الـ

وأضاف: اننا  يع استعادة خوزستان أيضا. ولكن اذا ما فقدنا سوريا فال نستطيع أن نحتفظ بطهران .ألنه اذا استطعنا أن نحتفظ بها فنستط

منهمكون في سوريا اآلن كونها تشكل الخط األمامي واننا واقفون في هذه الجبهة مقابل االستكبار بآكمله... سوريا كانت تمتلك جيشا اال 

مدن السورية ولهذا السبب اقترحت ايران عليهم أن يشكلوا قوة التعبئة الدارة حرب المدن. فتم أنه لم يكن قادراً على ادارة الحرب داخل ال

  السوري ألف من عناصر حزب هللا وأدى ذلك الى أن يستلم الحرب في الشوارع من الجيش 60تشكيل قوة التعبئة السورية بـ 

3
  يخاطبون جنوداً ملتحين ويقولون بصوت عال : هال وهللا بجنود حزب هللاب  الثوار شريط فيديو يظهر به جنود النظام األسدي   - 
 28/1/2012في  12114الشرق األوسط العدد   - 4
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 ورجال األمنيين والمسؤولين المستشارين مئات سوريا إلى أرسلت ن ارإي أن على للتدليل السوري

 .إلكترونية قبة ارم وأجهزة وأموال أسلحة إلى إضافة ات،راالستخبا

 األسد بشار لنظام الدعم واعأن كافة بتقديم كثيرة مناسبات في و مجدداً  إيران الوطني المجلس يتهم و

 ،السورية األرض على تجري التي ائمرالج في شريك إيران أن الوطني المجلس أعلن حي  الطائفي،

 للمتظاهرين، التصدي عمليات على النظام ميليشيات تدريب يشمل السورية الشؤون في تدخلها أن إذ

 من كبيرة شحنات ونقل اقبة،روالم التنصت أجهزة فيها بما لذلك، الالزمة واألجهزة التقنيات وتقديم

ً  إيران تقوم كما األسلحة  و النظام معارضي تستهدف أمنية بمالحقات الوطني المجلس بحسب أيضا

نالناشطي أبرز
1))
. 

 

 :  المذهبي و الطائفي الديني الدعم

 المباركة، السورية الثورة ووأد قتل محاولتها في نيوالمذهبي ينالطائفي ،يلالمال إيران استخدمت

 من الشيعي المتدين ىلد الباطن العقل في ترسخ ما و الشيعي، للدين الفقهية و الفكرية التركيبة مستغلة

ً أنش يقل ال قد إمامه كالم كون  مع دائم اتصال حالة في معمميهم أن حي  الرسل، و بياءنألا قول عن ا

 العوام من تابعيهم على عظيم ناسلط الشيعي الدين في فللمعممين يلابالت و ،عشر اإلثني األئمة

 .وجوههم على الهائمين

 التحشيد نايبين موقفين لكم أسرد .. اً حصر الكتاب هذا في يعنينا ما هي و السورية القضية وفي

 ني اراإلي الموقف عين هو – األقل على اأن ىأر حسبما – الحقيقة في هو الذي البغيض الطائفي

 ً ً  و سياسيا ً  و عسكريا ً  و اقتصاديا  بدا ربما الذي ي،يراناإل للموقف األخير و األول الدافع هو و فكريا

 .البعض قبل من للتفسير قابل غير

 أوروبا في المسيحي البابا يطلقها كان التي الدعوات بتلك أشبه ،دعوة جنتي أحمد هللا آية يطلق

ً  الكاثوليكية  فلسطين و الشام الحتالل مقدسة بيةصلي حملة طالقنا أو، المقدسة الحرب بداية فيها معلنا

 !... العرب دين على القضاء و

 للجهاد سوريا لدخول يبادروا أن العرب الشيعة على)) ن ارطه جامعة منبر على من جنتي يقول حي 

 (( البيت أهل أعداء بيد سوريا تقع ال حتى السوري، النظام بجوار
(2)

. 

                                                           
 9/4/2012في 12186الشرق األوسط العدد   - 1
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) وهم بريئون من  أجمعين هميعل هللا نارضو األطهار البيت آلل أعداء مجرد نظرهم في فنحن

 . بصلة لنا يمت ما كل و نسائنا و أطفالنا وقتل قتالنا ووجب حق لذا ..الصفويين (

 في المقدسة البيت آل عتبات عن للدفاع المقاتلين إلرسال استعداده قبل من علنأ الصدر ىمقتد أن كما

ً  فيهدد خاتمي أحمد هللا آية أما. الشام  و شعوبها و العربية الدول طهران جامعة منبر على من أيضا

 هور.المق السوري للشعب العون يد مد في فكرت أن فيما ،الدول هذه ستحرق ن ارإي أنب متوعداً 

 

 األسد بشار تدعم هللا وحزب والعراق إيران: واليتي

واليتي أكبر علي كدأ
(1)

 الرئيس نظام أن أمس يةيراناإل للثورة األعلى شدذللمر الدبلوماسي المستشار 

 الجهود» أن ية،يراناإل اإلخبارية فارس وكالة بثتها تصريحات في مشيراً ، «يسقط لن» األسد بشار

 هللا وحزب إيرانو سوريا يضم الذي) الجبهة وخط نتيجة، إلى تؤدي لن السورية الحكومة لقلب

 الواليات استهدفت العرب بمساعدة» وأضاف ،«يزول لن الصهيوني النظام مواجهة في( يلبنانال

 هللا وحزب إيران أن ونسيت( إسرائيل ضد) المقاومة محور في حساسية األكثر النقطة المتحدة

 .«بحزم سوريا يدعمون والعراق

ً  األسبق الخارجية وزير ارـــشأو  طهران» أن مؤكداً  دمشق، لنظام والصين روسيا دعم لىإ أيضا

 .«ضدها يتحركون الذين وستعارض السورية الحكومة دعم ستواصل

 

 : ي لبشار األســـديراناإل الميـــاإلع مـــالدع

 الظالم السوري النظام عن منافحة نهار ليل للصياح إيران وظفتها التي، الرخيصة األبواق هي كثيرة

 بأمر المؤتمرة الشيعية تلك و يةيراناإل فالقنوات للعالم، األفاك صوته إيصال و صورته تحسين رجاء

 القيادة به توصي خبر أي تبني في تقصر ال و ،الرسمية النظر وجهات تقديم عن تفتر ال الفقيه ولي

 أبرز هي العالم قناة و المنار قناة و الفضائية و الدنيا السورية القنوات أن ينارأ ناأن حتى السورية،

 مقابالت كلها تكان و الجمهور مع قصيرة مقابالتء اربإج و بالتجول النظام لها سمح التي القنوات

 أن من حتى وحرمت بل إعالمية تغطية أي من العربية القنوات حرمت حين في مصطنعة، رخيصة

 . السورية الحدود عتبات تجتاز

                                                           
  – 24/02/2012 - األوسط الشرق: لندن - طهران - 1
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 للرئيس ىمرتض حسن دمشق في يةيراناإل العالم قناة مدير بها ىأدل كان التي اإلعالمية النصائح

 بعد القاعدة اتهام أنب النصيحة مفاد ،ديل ()ه  ييدع وسيط عبر له ُمررت التي و ،ً شخصيا السوري

 المعارضة و المتحدة الواليات اتهام األفضل من بل مصلحتنا من ليس التفجير من دقائق خمس

 اتربالتفجي سوريا إلى السالح أدخلت التي الدول و السورية
(1)

. 

ً ناو النواحي مختلف في لدمشق طهران تمنحه الذي الكبير الزخم ىمد يتضح وهكذا  منطلقات من طالقا

 مزيداً  النظام يعطي ما وهو.. ثالثة ناحية من تيجية ارواست ية،ناث ناحية من وسياسية ناحية، من مذهبية

 القوة ... من

(28/8/2012 )صحيفة "وول ستريت جورنال"فيذكرت و
(2)

أرسلت قادة من النخبة  إيران أن 

لدعم الرئيس بشار األسد في صد  ؛سوريا إلىية والحرس الثوري والمئات من جنود المشاة يراناإل

يرهبون  موتكرر اإلعالن نفسه من القيادات اإليرانية خالل منتصف سبتمبر، وكأنه المعارضة المسلحة.

 جنود الحرس الثوري في سوريا ...الشعوب العربية بإعالنهم عن 

قامت بتدريب  إيران أني يرانالقائد في الحرس الثوري اإل (،ساالر ابنوش)ونقلت الصحيفة عن العميد 

قرار إرسال أفراد  أنالمعارضين، و علىفي مجال األمن والتجسس  ؛أعضاء األجهزة األمنية السورية

 (4)بحياة  ىفجار الذي أودنالحلب ودمشق وا علىي يأتي بعد هجمات الثوار يرانالحرس الثوري اإل

 من كبار القادة السوريين في يوليو/تموز الماضي.

ي يدعم يرانالنظام اإل أن إلىة في الحرس الثوري يلاوأشارت الصحيفة نقالً عن مصادر سابقة وح

 بالمال والسالح في األزمة المستعصية التي رافقت نجاحات واسعة للمعارضة.النظام السوري 
3
 

                                                           
1
 15/3/2012االوبريزفر على النت  في  بيروت،  - 
2
 (12-28/8/2نقالً عن موقع العربية نت . ) - 
لى دمشق إرسل مئات الجنود والقادة أيراني "الباسدران" ن الحرس الثوري اإلأميركية أوردت صحيفة "الوول ستريت جورنال" األ - 3

يرانيين بارزين في السابق عدم تورط بالدهم إعالن مسؤولين إوقالت إنه على رغم  لمساعدة الجيش السوري في معركته ضد المعارضة.

 ً يران لطالما دربت مسؤولين إن أفي سوريا، إال أن مسؤولين أميركيين وأعضاء من المعارضة السورية أكدوا  في الصراعات الدائرة حاليا

 ن أعضاء سابقين وحاليين فيأضافت أو تجسس على المنشقين.لكترونية، وسبل المن السورية في مجاالت الحرب اإلفي أجهزة األ

سد، وإمدادها يران جهودها لمساعدة قوات نظام الرئيس السوري بشار األإطار تصعيد إن هذه الخطوة تأتي في أ"الباسدران" يرون 

فكار في سوريا، وربما عزز األ مر الذي يدل على انخراط دول المنطقة على نطاق أوسع في النزاع الجاريسلحة، األموال واألباأل

مر" في المتداولة في أوساط المعارضة السورية عما أصاب القوات النظامية من ضعف. ونقلت الصحيفة عن قائد لواء "صاحب األ

"الباسدران" الجنرال ساالر أبنوش "إن قواتنا منخرطة في كل جانب من جوانب الحرب الدائرة في سوريا، حيث شاركنا في القتال 

 24833العدد  - 80السنة  -2012آب  30الخميس  صحيفة النهار) العسكري من جهة وفي الصراع الثقافي والفكري من جهة أخرى
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عدداً من قادة  أنالسوري، ذكرت الصحيفة  أنعدم التدخل في الش أنبش طهرانوخالفاً لتصريحات قادة 

 الحرس الثوري تحدثوا بشكل واضح عن تعاون هذا البلد مع نظام الرئيس السوري لمجابهة المعارضة.

خالل مراسم حكومية حول  العميد أبنوش قائد الحرس الثوري في محافظة قزوينونقلت تصريحات 

ً بكل أبعادها العسکرية في يلانا نخوض الحرب حأن: " نشاط الحرس الثوري في سوريا حيث قال ا

 سوريا کما نخوض حرباً ثقافية".

تدعم األجهزة األمنية السورية من  إيران أنت المعارضة السورية والواليات المتحدة قد أعلنتا كانو

اتخذت قرار  إيران أنوذكرت مصادر الصحيفة األمريكية  خالل القرصنة اإللكترونية والتجسس.

بعد النجاح الذي حققه المعارضون في دمشق وحلب ومقتل أربعة من كبار  ،سوريا إلىإرسال القوات 

 ،صارت تقود المعركة بشكل مباشر إيران أنبأضيف ) والقادة األمنيين في تفجير مجلس األمن الوطني.

( يومياً أي تضاعف عددهم 250 -150( إلى ) 70 -50ويدل على ذلك ارتفاع عدد الضحايا يومياً من )

... )... 

 

 ية يرانالتناقضات في السياسة الخارجية اإل

ثورات الربيع العربي  أنالتي تقول  يرانوأظهرت األزمة السورية التناقضات في السياسة الخارجية إل

لكنها غضت الطرف عن  1979تصرت في عام نافي تونس ومصر وليبيا تستمد من ثورتها التي 

 علىالتطورات السورية ولم تدعم المتظاهرين ضد نظام األسد وتبنت الرواية الرسمية التي تركز 

 محاربة اإلرهابين والمؤامرة الخارجية.

 ىاً: "تسعيلاي حيرانالحرس الثوري والمعارض للنظام اإلوقال محسن سازكارا، وهو من مؤسسي 

 للحيلولة دون سقوط األسد". لبنانياتها في العراق وكانمن خالل تسخير جميع إم إيران

األمنية الموقعة مع سوريا إذا  االتفاقيةستقوم بتنفيذ  إيران" أن ي مؤخراً يرانوأوضح وزير الدفاع اإل

 فشلت األخيرة في حل المشاكل القائمة".

 نألا حتىوأوضح أحمد وحيدي في تصريحات صحافية األسبوع الماضي: "سوريا لم تطلب منا 

 المساعدة لتسوية القضايا وهي تعمل بشكل جيد لتسوية األمور".
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ً  إيرانمسئولون أمريكيون:  تدعم األسد عسكريا
(1)

 

يداً في ما وصفوها باألعمال القمعية التي يرتكبها النظام  يرانإل أنهم يرون أنأكد مسئولون أمريكيون 

ي العسكري والمخابراتي للجنود يرانالدعم اإل علىالسوري في معاقل المعارضة، بما في ذلك أدلة 

 السوريين المتهمين بارتكاب إعدامات جماعية وفظائع خالل األسبوع الماضي.

تقارير استخبارية من  علىثالثة مسئولين أمريكيين مطلعين  أنبادت صحيفة واشنطن بوست، وأف

لنظام الرئيس بشار  ىية ومساعدات أخريرانالمنطقة تحدثوا عن ارتفاع حاد في إمدادات األسلحة اإل

 األسد في وقت يصعد فيه النظام حملة "غير مسبوقة لسحق االحتجاجات" في مدينة حمص.

متزايدة،  إيرانالمساعدة من  نإ الصحيفة عن أحد المسئولين اشترط عدم ذكر اسمه، قوله: "ونقلت 

ي يراناتساع نطاق الدور اإل أنوذكرت واشنطن بوست  المساعدة القاتلة". علىوتنصب بشكل متزايد 

سورية داخل ياً أصيب أثناء عمله مع قوات األمن الإيرانعميالً  أنبفي هذا الصراع ورد في تقارير تفيد 

األسد تأتي في وقت تبحث فيه  إلىية يرانتدفق المساعدات العسكرية اإل أن إلىوأشارت الصحيفة  البالد.

المسئولين األمريكيين من اتساع  ىالدول العربية تسليح معارضي النظام، وهو ما يثير المخاوف لد

 الدول المجاورة.... إلىنطاق الصراع 

 29/8/2012في 1844اإلماراتية  العدد وذكرت صحيفة المساء 

                                                           

1

أفاد تقرير لجهاز مخابرات غربي أن إيران تستخدم طائرات مدنية في نقل عسكريين وكميات ،  29/8/2012= صحيفة المصريون   

بحسب التقرير، الذي حصلت وكالة "رويترز" على نسخة منه، فإنه رغم و  لمجال الجوي العراقي.كبيرة من األسلحة إلى سوريا عبر ا

وأفاد التقرير  نفي بغداد، إال أن كميات ضخمة من األسلحة اإليرانية تتدفق إلى سوريا عبر طائرات إيرانية تعبر المجال الجوي العراقي.

ي تحمل على متنها عناصر من الحرس الثوري وأطناناً من األسلحة. كما أشار التقرير أن طائرات إيرانية تطير إلى سوريا بشكل شبه يوم

إلى أن الكميات وعدد الرحالت أكبر بكثير وأكثر انتظاماً مما كان يعتقد، وهو نتيجة اتفاق بين مسؤولين عراقيين وإيرانيين. وفي وقت 

لعراق موضوع رحالت جوية إيرانية تعبر المجال الجوي العراقي سابق هذا الشهر، قال مسؤولون أمريكيون إنهم يستوضحون من ا

، كما صرح بذلك للجزيرة السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقية من اسـتانبول في  ويشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى األسد.

 (18/9/2012) 
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في دعمها لنظام الرئيس السوري بشار األسد، فنائب رئيس  ىالسرعة القصو إلى إيرانتقلت نا)) 

إمكاينة دخول  إلىلن تسمح للعدو بالتقدم في سوريا، وألمح  إيران » نإي قال يرانالجيش اإل كانأر

خط المواجهة في حال توجيه  علىي والحركات اإلسالمية الفلسطينية المقاومة إلسرائيل لبنانحزب هللا ال

 .بالد الشام. ... إلىضربة عسكرية دولية 

« سوريا » عن صمتها وأعلنت عزمها الوقوف في صف  إيرانرجت ـير، خـجئ ومثـاور مفـوفي تط

معركة لصالح معارضي نظام الرئيس بشار في حالة ما إذا قرر المجتمع الدولي التدخل عسكرياً لحسم ال

ً هذا اإلع .األسد المثير ي أحمدي نجاد، يرانوزير في حكومة الرئيس اإل نالس علىلم يأت  نالأيضا

 ي ....يرانالجيش اإل كانفي أر ىله جنرال رفيع المستو ىبرناما نإو

ما توجه وليد المعلم، وزير الشؤون  ناي، إذ سرعيرانالتأييد اإل علىوقد ردت دمشق بسرعة البرق 

يين حول آخر يرانمباحثات مستفيضة مع حلفائه اإل ى، حيث أجرطهران إلىالخارجية السوري، 

تطويق نظام الرئيس  إلىي في سوريا ومستجدات التحركات الدولية الرامية ناتطورات الوضع الميد

 .ستراتيجي لنظام األسدتظل الحليف اال إيران أن بشار األسد، وهو ما يؤكد مجدداً 

 إيــران تقـرع طبــول الحــرب 

ي، طبول الحرب في بالد الشام، وهو يرانالجيش اإل كانقرع الجنرال مسعود جزائري، نائب رئيس أر

ي لم يحدد بدقة يرانبالتقدم في سوريا. الجنرال اإل« العدو«السماح لما وصفه بـ إيرانيتحدث عن رفض 

ه لم يحدد شروطاً أنكما «. لن تسمح للعدو بالتقدم في سوريا إيران» أنما يقصده بالعدو، حيث قال 

ي المحتمل في المواجهات الدائرة رحاها بين عناصر الجيش السوري الحر وقوات يرانللتدخل اإل

التدخل  إلىورة أو حاجة الساعة ضر حتى ىال تر طهران نإالرئيس بشار األسد. مسعود جزائري قال 

ياً في األحداث الجارية في سوريا ....ناميد  

ما تحدث أيضاً عن نإفقط، و« العدو»ي عن الحديث عن يرانالجيش اإل كانولم يتوقف نائب رئيس أر

يتدخل  أنليس من الضروري » ه أني نفسه يرانالمسؤول العسكري اإل ىوير«. أصدقاء سوريا»

ً «ذلك إلىهم لن يحتاجوا أنتقييمنا » أنأكثر من ذلك، أكد «. يلالحأصدقاء سوريا في الوقت ا  أنب ، علما

 .ب روسياناج إلىتعتبر من أبرز حلفاء نظام األسد  إيران

 ً يدخل كل من حزب هللا وحركات إسالمية فلسطينية  أنية كانإم إلى، وألمح مسعود جزائري، أيضا
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خط المواجهة العسكرية في حالة توجيه ضربة عسكرية  علىمقاومة إلسرائيل، لم يذكرها باالسم، 

كل فصائل المقاومة، أي »  أني يراندولية لسوريا مستقبالً. وفي هذا السياق، قال المسؤول العسكري اإل

التي لها  ىالقو إلىي والحركات اإلسالمية الفلسطينية، هي أصدقاء لسوريا، باإلضافة لبنانحزب هللا ال

 لدولية: روسيا والصين ....الساحة ا علىوزنها 

ي إيرانباء تحدثت عن تحذير أني عن صمته حيال أحداث سوريا بعيد نشر يرانويأتي خروج الجيش اإل

 أنقدما نحو تيسير تد خل عسكري دولي في سوريا. تقارير إعالمية متطابقة أكدت   يمضلتركيا من ال

في حال تدخلها عسكرياً في سوريا ومواصلتها جهود تغيير قواعد « قاس»حذرت تركيا من رد  إيران

 اللعبة في منطقة الشرق األوسط ....

ً » ونقل عن جزائري قوله أيضاً :  للظروف كيف سنساعد أصدقاءنا والمقاومة في المنطقة.  سنقرر وفقا

في  ىتحذيرات المسؤول رفيع المستو أنألوسط ويقول متتبعو شؤون الشرق ا .«لن نسمح للعدو بالتقدم

دول بعينها هي الواليات المتحدة األمريكية، والعديد من الدول  إلىي موجهة باألساس يرانالجيش اإل

 يلابتقديم دعم م إيرانتركيا التي تتهمها  إلىالغربية، ودولتين عربيتين هما السعودية وقطر، باإلضافة 

 المعارضين لنظام بشار األسد....وعسكري للمقاتلين المسلحين 

خط المواجهة العسكرية في حالة ما إذا تقرر توجيه  علىبتأكيد عزمها الدخول  طهرانوال تكتفي   

تدعم بقوة هذا األخير في الساحة  هانإضربة عسكرية لنظام الرئيس السوري بشار األسد، بل 

 .الدبلوماسية

 :( يقول 16/8/2012العنداري في مدونة الكلمات القاتلة في )  ناوكتب ســلم

ذ إتلعب دوراً رئيسياً في دعم النظام السوري ...  إيران أنمنذ بداية األحداث التي وقعت في سوريا، قيل 

بكل قواها  ىتسع إيرانة والعسكرية. فيلايتنوع هذا الدعم ويتعدد في مختلف المجاالت السياسية والم

 األمر. كاننظام بشار األسد مهما  علىللحفاظ 

وا يطالبون بإسقاط النظام السوري بقيادة كان نتساعد النظام السوري في قمع المتظاهرين الذي إيران

 ية خاصة لقمع المتظاهرين المطالبين برحيل األسد بالقوة.إيرانه تم اقتياد فرق أنبشار األسد و

تساعد الحكومة السورية مادياً، وتقدم لها  طهران أن، قال مسؤول أميركي ىوفي معلومات أخر
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ة في مراقبة اتصاالت مجموعات يلاتجاربها وخبراتها في قمع التظاهرات، وتفيدها في تقنيات ع

 .... النت علىالمعارضة 

دمشق، خاصة في مجال  علىذلك، وفي ظّل العقوبات األوروبية والدولية المفروضة  إلىباإلضافة 

ناقلة نفط  أن"تحدي" حظر استيراد النفط السوري، إذ  علىتعمد  إيران نإاستيراد النفط السوري، ف

ية تستخدم أعالماً مختلفة وأسماء شركات متعددة لنقل النفط السوري الخام من يرانمملوكة للحكومة اإل

 ية لحليفتها سوريا".رانيكيفية دعم الحكومة اإل لىإ"في إشارة  إيران إلىسوريا 

في ظل الحظر الدولي  ىدول أخر إلىالصين و إلىبمساعدة سوريا من خالل نقل نفطها  إيرانكما تقوم 

الشام. في وقت لم يعد بمقدور سورية بيع نفطها ألسواقها التقليدية في  علىوالعقوبات الدولية المفروضة 

 أن إلىأسواق أوروبا، حيث أوقفت عقوبات االتحاد األوروبي والواليات المتحدة الصادرات. ويشار 

 سورية. علىالصين غير ملتزمة بالعقوبات الغربية المفروضة 

تدعم  إيران نإدبلوماسية، ولكن أبعد من ذلك، فال علىي للنظام السوري يرانوال يقتصر الدعم اإل

الرئيس السوري بشار األسد من خالل توفير الوقود الالزم لنقل المركبات الثقيلة العسكرية والعربات 

 علىالمعارضة الداخلية والقضاء  علىالعقوبات الدولية والتغلب  علىالمدرعة، والسماح لدمشق للتغلب 

 تي بدأت بتنفيذ عمليات نوعية في أماكن متعددة من سوريا.قوات الجيش السوري الحّر ال

 علىأ علىية السورية من التعاون التجاري الوثيق يرانعقود من الزمن، تعززت العالقات اإل يمد علىو

العالقات العسكرية من خالل تمويل  إلىالتعاون االستراتيجي المستمر، إضافة  إلىالمستويات، وصوالً 

، ودعم الجيش النظامي التابع لعائلة لبنان إلىالتدريبات العسكرية، ونقل األسلحة  ىإلشحنات األسلحة، 

 األسد.

وسائل اإلعالم االجتماعي، ومتابع يومي لألحداث في سوريا  علىملهم الجندي، ناشط سوري بارز 

ية السورية في أفضل يرانالعالقة اإل أنالسورية، إذ يعتبر "  –ية يراناألرض، يقيّم العالقات اإل على

مازالت تؤمن بالحل القمعي الذي يقوم به األسد و تحاول دعمه و مساعدته بكافة  إيران أنحاالتها، و 

 الطرق و السبل وبأي ثمن".

 إيرانالعالم دعم  على ىفلم يعد يخه أن، وتدعم النظام األسدي بالسالح والمال إيران أنويؤكد الجندي 

ي، خصوصاً يرانلبشار األسد، خاصة من خالل استقدام العسكريين والمجندين في الحرس الثوري اإل

ُمستمر منذ أول يوم في  يلاالدعم الم نإذلك ف إلىبعد أسر العديد منهم في ُعهدة الجيش الحر. إضافةً 

 ر".هيانالمن ا الثورة السورية، هذا الدعم الذي يحاول تأمين قيمة العُملة السورية و حمايتها
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ا من توفير األدوية للجنود ي للنظام السوري مستمر، بدءً يرانالدعم اإل أنفي هذا اإلطار، يمكن القول 

هذا  أنة كبيرة. إال يلامساعدات م علىتوفير األسلحة والخبرات، والحصول  إلىوصوالً ، ىالجرح

نظام بشار األسد في المستقبل القريب مهما أغدق النظام من خيراته  علىالدعم لن ينجح في المحافظة 

 دمشق األسد... على

  لماذا تعلن إيران دعمها لبشار األسد ؟

والمثير للدهشة إعالن إيران المتكرر أنها لن تسمح بسقوط نظام بشار ، ثم صارت تعلن أنها تدعم نظام 

ً ، وكأنها التخاف من  ً وعسكريا الغرب ، أما الشرق )روسيا والصين( فيسرهم ذلك ، لكن بشار ماليا

لم العربي ؟ واإلسالمي ؟ أاليسمعون إيران تتبجح بدعمها لبشار األسد ، هل اماقصة الغرب ؟ والع

ران تخويف العرب كافة ، والمسلمين بأنها التخاف منهم !!!؟؟؟ أم ماذا تقصد إيران ؟؟؟ ستنبأك يتقصد إ

وسيتضح أن إيران تنفـذ مايريده الغرب ، مايريده الصليبيون والصهاينة  األيام بماهو قادم ....

 ....ويتضح اليوم تكاتفهم ضد الثورة السورية ألنها تطرح شعارات إسالمية ....   

 

 نجاح الثورة السورية منعطف تاريخي

برجال العراق  المسمى تصدير الثورة اإلسالمية ، صمد ،سنوات أمام المد الصفوي ناصمد العراق ثم

ً في بوابة العرب ضد الزحف اإل ،وأموال الخليج شقيق الزحف  ،ي الصفوييرانووقف سداً منيعا

ر مابناه في انهافخطأ صدام التاريخي باحتالل الكويت  كانثم  ،بييصلوصديق الزحف ال ،الصهيوني

 ية ...وأخذ الصفويون العراق ...ناالسنوات الثم

فيكتمل الطوق  ،لبنانسيطر حزب الالت على  أنبعد  ،ليأخذوا سوريا ،عيثم طرحوا شعار الهالل الشي

فقوا مليارات الدوالرات على نشر التشيع في أنوحصنه المنيع ...و ،جزيرة اإلسالم ،على جزيرة العرب

هم أنوجنسوا مئات األلوف من الصفويين بالجنسية السورية ....وظنوا  ،وبنوا مئات الحسينيات ،سوريا

 واكتمل الهالل الشيعي ... ،سورياكسبوا 

 ه هللا ....ـــرفعــم يــث
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ً فيكون  ً جبريا ثم جــــــاء الربيع العــربي بقدر هللا كما جاء في الحديث الصحيح ).....ثم تكون ملكا

 .....ثم سكت ( ،ثم تكون خالفة على منهاج النبوة ،يرفعه أنيكون ثم يرفعه هللا إذا شاء  أنماشاء هللا 

هذا  ،بعد نجاح ثورة الشباب في تونس ومصر ،(15/3/2011طلقت ثورة الكرامة في سوريا في )ناو

طلقت ثورة الكرامة ناالنجاح الذي اليمكن فهمه وتفسيره إال على ضوء الحديث الشريف المذكور .. 

يكسر  أنحيث لم يخطر على ذهن أحد  ،يين يفوق كل تصورات البشرنابالسورية بقدر وتخطيط ر

( 1964باب السوري حاجز الخوف الذي سيطر على سوريا أربعة عقود بعد مجازر وحشية منذ )الش

ومناهضة النظام  ،( ...ومقتل أكثر من ستين ألف مواطن سوري على طريق الحرية1982وحتى )

 األسدي الصفوي ..

 : تـــآاجـــورة المفـــث

كنا نقول الجيش العقائدي السوري  ،ومغايرة لكل االحتماالت والتوقعات ،ت الثورة السورية مفاجئةكانو

وإذا بهذا الجيش العقائدي الذي رباه  ،والجيش المصري الوطني ،يختلف عن الجيش التونسي الوطني

بدأه المقدم البطل الشهيد بإذن هللا حسين  ،شقاق عن النظامناليبدأ با ،النظام األسدي طوال أربعة عقود

 ،من سوريا كانمتواجداً في كل م ،شقاقات حتى صار الجيش السوري الحرنالواستمرت ا ،هرموش

ويذيقهم كأس الموت كل  ،ويحفظ لهم كرامتهم ...ويدحر وحدات األمن والشبيحة ،يدافع عن ثوارالشعب

من وصلت إلى أكثر من نصف أرض سوريا ،لبلدات واألرياف كثيراً من احرر  أنيوم ...ووصل أمره 

 نظام األسدي ...ال

يكون  أنوعسى  ،وسيكون ذلك بأمر هللا ،تهىناوالنظام األسدي  ،واليوم كل العالم يقول : النصر آت

 ً يون من جمع سالح حزب الالت ليتحول إلى حزب لبنانويتمكن ال ،وعندئذ يتحطم الهالل الشيعي ،قريبا

ويأخذ العرب المسلمون  ،واحة الديموقراطية في الشرق األوسط ،لبنانوتتحرر منه  ،سياسي فقط

ويعلو  ،وينقذونه من مخالب الصفويين ... وتتغير المنطقة كلها ،واألكراد دورهم الحقيقي في العراق

 ،فيزدهر الشرق األوسط ،وبالد الرافدين،  وتقام حكومات مدنية ديموقراطية ،نداء الحق في مآذن الشام

ويتربى  ،وتثمر الديموقراطية الحقة ،والدستور قانونيترسخ ال أنالمال المهاجرة ؛ بعد  وتعود له رؤوس

وتقوم  ،تفقد حليفها الصفوي أنوتنكمش دويلة العصابات الصهيونية بعد  ،الرجال على العزة والكرامة

الساعة حتى يقاتل ة ....ويتحقق ماوعدنا به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) التقوم ــة الفلسطينيــالدول
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تم شرقي األردن وهم غربيهأنود ويغلبوهم .....( وفي إحدى روايات الحديث ) ــلمون اليهـــالمس
(1)

 )

 ويقول راوي الحديث ) ماكنت أعرف ما األردن ( ...    

كل هذا سيكون بنجاح الثورة السورية ...ثورة الكرامة العربية اإلسالمية ....وهي منعطف تاريخي 

 حياة األمة العربية اإلسالمية ...وفي  ،الشرق األوسطإيجابي كبير في 

 :الثورة السورية خط الدفاع األخير 

زحف التشيع على العالم أعلن الخميني عن تصدير الثورة )اإلسالمية ( اإليرانية ، ويقصد نشر أو 

العربي ، ووقف صدام حسين يرحمه هللا ، ثمان سنوات أمام الزحف الخميني ،وقف برجال العراق ، 

وأموال الخليج ، ألن أهل الخليج العربي يدركون تماماً أنهم المطلوب األول من تصدير الثورة اإليرانية 

 ...ولذلك فتحوا خزائنهم للجيش العراقي البطل ...

أن أمريكا والغرب معها أرادت إضعاف العراق جيشاً وشعباً ، لذلك تفاهموا مع إسرائيل من أجل  كما

أن يمدوا العراق وإيران  بالسالح ، بحيث يتوازن البلدان بالقوة ، ويستمر القتل بينهما ، ويصب ذلك في 

ً ...لذلك استمرت المعركة ) حرب الخليج األولى ( ،  ثمان سنوات مصلحة الغرب والصهاينة معا

باإلضافة إلى مليارات  ( ألف عراقي ،240( ألف إيراني ، وخسر العراق )760خسرت إيران فيها )

الدوالرات من األسلحة والبنى التحتية ... ويصر الخميني على استمرار المعركة طوال السنوات الثمان 

(1988وأخيراً وافق الخميني على وقف إطالق النار في أواخر عام ) .... 
(2)

ثم كان الخطأ التاريخي؛  .

بعد أن لعبت أمريكا على صدام حسين غفر هللا له ، بعد أن تفوق عسكرياً ، وسقط سياسياً ألنه فردي 

واليشاور، واحتل الكويت ، فاستطاع بوش األب أن يجند ثالثة وثالثين دولة منها سوريا األسد ،  وكثير 

الشعب العراقي ، وينتصر أعداء العراق ، وبدأ من الدول العربية ويحارب صدام حسين ، بل يحارب 

( حيث احتلته أمريكا وسلمته إليران ....وهكذا فشل 2003انهيارالعراق البطل، حتى انتهى عام )

 الخميني عسكرياٌ بتصدير الثورة اإليرانية ، ونجح الخامئني سياسياً بضم العراق إلى نفوذ إيران ....

                                                           
1
  هذه الزيادة غير صحيحة ... وباقي الحدي  صحيح  أني يرحمه هللا انيرى الشيخ األلب - 
2
في لقاء مع الشاعر العراقي اإلسالمي وليد األعظمي يرحمه هللا بعيد وقف الحرب بأشهر ، ضمنا مجلس أحد  الوجهاء في المدينة  - 

اية العام السابع راكباً حصاناً أبيض ، ، حدثنا فقال : كان الخميني يكذب على شعبه بأن المهدي سيأتي في نهيسمى ) العباسية ( المنورة 

يقود اإليرانيين في القتال وينتصرون على العراقيين ، وكان اإليرانيون يصدقون ذلك ، ويتدافعون نحو ساحات المعركة بالماليين ، حتى 

بع ولم يصل المهدي ، عندئذ انهارت أن طالب الثانويات يلتحقون بالمعركة دون أن يعلم أباؤهم بذلك ، واستمر الحال حتى انتهى العام السا

  ... كما قال كأنه يتجرع السم معنويات اإليرانيين ...وتكبدوا خسائر فادحة جداً ...ووافق الخميني على قبول وقف إطالق النار
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 :يعي ــــالل الشـــاله

وعندئذ أرادت إيران استثمار انتصارها السياسي في العراق وأفغانستان ، فطرحت  شعار الهالل 

الملك عبد هللا بن الحسين ، وكذلك سمو األمير سعود الفيصل ، وحذرا من  أخبر عنه الشيعي ، الذي 

ق وسوريا ... ويقضي مشروع الهالل الشيعي أن تكون أفغانستان ، والعراخطره على العالم العربي 

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 

نفط العرب كله ، وتقف  ( ، وتطمع اليوم في شاطئ الخليج الغربي ، فيكتمل عندها1925حواز منذ )األ

وتزحف نحو  الحرمين  ... الساسانية، وتعيد بناء اإلمبراطورية إيران عندئذ في مصاف الدول الكبرى 

 الشريفين ) السمح هللا ( وتشفي غليلها من الشيخين رضي هللا عنهما ....

عامة وعن   واإلسالمية وهذا يعني أن الثورة السورية اليوم هي خط الدفاع األخير عن األمة العربية

...وأذكر بما سمعته من األستاذ عدنان سعدالدين المراقب العام األسبق لإلخوان ، الخليج العربي خاصة

أنه قال لصاحب السمو الملكي  السوريينحيث قال أمام مجموعة من ، يرحمه هللا ،المسلمين السوريين 

إن حماية الحرمين الشريفين ))القرن الماضي : تسعينيات األمير نايف بن عبد العزيز يرحمه هللا في 

، ونحن معشر اإلسالميين السوريين نؤكد على مقالة أستاذنا عدنان سعد ((واجب مقدس على كل مسلم 

ونؤكد أن مساندة الثورة السورية واجب مقدس على كل عربي وكل مسلم ، وأن  الدين يرحمه هللا ....

للعرب والمسلمين ، وتغيير كبير نحو الحرية والكرامة ، وليس نجاح الثورة السورية يعني نصر كبير 

 ذلك على هللا ببعيد ....
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 . 2012-03-26. تاريخ النشر تالجزيرة ن. قتيال وتصعيد عسكري بأرجاء سوريا 70 ^ .79

 . 2012-03-26. تاريخ النشر الجزيرة نت. تجدد القصف على حمص وبلدات بحماة ب أ↑  .80

قتيال بسوريا معظمهم بحمص  80 ^.2012-03-27. تاريخ النشر الجزيرة نت.  بسوريا معظمهم بحمص وحماةقتيال 76 ب أ↑  .81

 .2012-03-31. تاريخ الولوج 2012-03-28. تاريخ النشر الجزيرة نت .وإدلب

 . .2012-03-29. تاريخ النشر الجزيرة نت. فجارات تهز حمصأنلقتلى وعشرات ا ت ب أ↑  .82

 . .2012-03-30. تاريخ النشر الجزيرة نت. قصف لحمص وحملة عسكرية على إدلب ^ .83

 12، و[39]آذار  27قتلى في  10، و[38]آذار  26قتلى في  10، و[37]آذار  25قتلى في  9، و[36]آذار  24قتيالً في  16 ^ .84

 .[42]آذار  30قتلى في  3، و[41]آذار  29قتلى في  7، و[40]آذار  28قتيالً في 

 . 2012-03-01. تاريخ النشر أن. جريدة ُعمي يتدهور في حمص وحملة تطهير لـ بابا عمروسانناإلالوضع  ^ .85

. ↑ 2012-03-03. جريدة دار الحياة. تاريخ النشر باء عن اعدامات جماعيةأناقتحام بابا عمرو لم يوقف القتل و ث ت ب أ↑  .86
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 ^. 2012-03-05. تاريخ النشر لعربيةبي بي سي ا. الفارون من حمص يتهمون القوات السورية بارتكاب "أعمال وحشية"

 ^. 2012-03-01. تاريخ النشر ي لألهالينساناإلسحاب تكتيكي" لقوات الجيش الحر من حي باباعمرو بسبب تفاقم الوضع أن"

 . 2012-02-15شر . تاريخ النجريدة الشرق األوسط. كل دقيقة على حمص أنقذيفت

 .2012-03-28. تاريخ الولوج الهجمات العشوائية -جرائم الحرب  ^ .87

 .2. 2012-03-09. تاريخ النشر ه "مدمر بالكامل"أنبمسؤولة أممية تصف حي بابا عمرو بمدينة حمص السورية  ^ .88

 . .2012-03-08. تاريخ النشر جريدة الشرق األوسط. ينساناإلآموس تدخل حي بابا عمرو لتقييم الوضع  ب أ↑  .89

 . 2012-03-11. تاريخ النشر الجزيرة نت. متطوعون في خدمة النازحين السوريين ^ .90

 . 2012-03-13. تاريخ النشر الجزيرة نت. قتيال بسوريا ونزوح من حمص 114 ^ .91

 . 2012-03-13. تاريخ النشر الجزيرة نت. قتيال بسوريا والجيش يهاجم درعا 85 ^ .92

 . 2012-03-19. هيئة الشام اإلسالمية. تاريخ النشر 2012آذار/مارس  19التقرير اإلعالمي السادس والستون  ^ .93

 . 2012-02-15. تاريخ النشر الجزيرة نت. مصر تدين "التصعيد الكبير" في حمص ^ .94

-02. تاريخ النشر بي بي سي العربية. االمين العام لألمم المتحدة يتهم سورية بارتكاب جرائم على نطاق واسع ضد المدنيين ^ .95
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96.  

 : بحثمراجع ال -4

 

 :أوال  : الكتب 

 إبراهيم الحيدري ، عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد ،  -1

باترك سل ، الصراع على الشرق األوسط ، شركة المطبوعات للنشر واالتوزيع ،  -2

 .م 1992،  1بيروت ، ط

  2006بشير موسى نافع ، العراق ، سياقات الوحدة واالنقسام ، دار الشروق ، القاهرة ،  -3

 حسين علي الهاشمي ، الحرب المشتركة )إيران وإسرائيل ( ، -4

 ية العسكرية ، دار المطبوعات الحديثة ، جدة ،خالد الشنتوت ، المسلمون والترب -5

 .1969سامي الجندي ، كسرة خبز ، دار النهار ، بيروت ،  -6

أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ، تعريب جعفر الخياط ستيفن هيمسلي لونكيرك ،  -7

 .  5، دار الرافدين ، ط

 الذهبي ، تاريخ اإلسالم ،  -8

 . 2012، 1عبد هللا الدهامشة ، النظام األسدي ضد العرب ، دار النواعير بيروت ، ط -9

 علي الوردي ، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ، -10

 محمد جواد مغنية ، الشيعة الحاكمة  . -11

 محمد فريد بك ، تاريخ الدولة العثمانية ، -12

 ،  1983،  1ة ، طعبد الغني النواوي ، مؤامرة الديوالت الطائفي محمد   -13

،  3( جزءا ، المكتب اإلسالمي ، ط 22محمود شاكر ، التاريخ اإلسالمي ) -14

 ، بيروت .1991

 ، 1980،  2مصطفى خليل ، سقوط الجوالن ، دار االعتصام بالقاهرة ، ط -15

 ناصر الغفاري ، أصول مذعب الشيعة ، عدة أجزاء . -16

ة في األديان والمذاهب الندوة العالمية للشباب اإلسالمي ، الموسوعة الميسر -17

 هـ .1418،  3واألحزاب المعاصرة ،  جزءان ، الرياض ، ط
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 :  : الصحف والمجالتثانياً 

 صحيفة النهار البيروتية ، عدة أعداد ، -1

 صحيفة القدس العربي ، لندن ، -2

 صحيفة ايديعوت احرنوت اإلسرائيلية ، عدة أعداد . -3

 صحيفة الهيرلد تريبيون األمريكية . -4

 صحيفة القبس الكويتية ،  -5

 صحيفة الشرق األوسط، عدة اعداد منوعة في التاريخ ... -6

 صحيفة السياسة الكويتية ، -7

 صحيفة الحياة ، لندن ، عدة أعداد . -8

 صحيفة وول استريت جورنال األمريكية ،  -9

 صحيفة المصريون ، -10

 صحيفة المساء اإلماراتية ، -11

 ( 22/10/2006مجلة الشراع ) -12

 ( .12/6/2006ي )الوطن العربمجلة  -13

 ( .7/6/1968( في )406الحوادث اللبنانية ، العدد )مجلة   -14

 ( .7/4/1984مجلة األوبزيرفر ) -15

 ( .18/3/1984المجلة السويدية ) -16
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 المحـــــــــتوى

 الصفحة الموضوع الصفحة  لموضوعا

 الفصل األول :  الصفوية 
ي من تزايد أهل السنة في يرانالهاجس اإل 

 األحواز

 

  ي نظام إسالمي ؟؟؟يرانهل النظام اإل  تمهيد : تعريف وتاريخ 

  وفلســـطين إيران  أبو طاهر الجنابي القرمطي أنسليم

  الخميني يصدر الثورة  القرامطة في التاريخ

  للصفويين موقف سلبي من الجهاد    لقرامطةا نظرة أهل السنة إلى

  القــرامطــة الــجــدد   الصفويــون

  دراسة من الرياض عن الهالل الشيعي  عن فتح أوربا  ينعثمانيالالصفويون شغلوا

  بعــا  الشــــيعةأن  الصفويون يحتلون العراق

  لمحة عامة عن السنة والشيعة في العالم    عثمانيالعراق في العهد ال

  تنقسم الشيعة إلى ستة مذاهب  طموح الفرس في العالم العربي 

ً الصفوية حركة سياسية وليست مذهباً    توزيع القــوى االقتصاديـــة   دينيا

  توزيــع موارد الطاقـــة   الشعوبية أول مظاهر الصفوية 

  توزيع المــوارد العســكرية   أصل الفكـر الشــعوبي 

  خالصــة  تشار الشعوبية ومظاهرهاأن

  من جبهة شيعية شرق أوسطيةالمخاوف   التصفية واالغتياالت والدسائس

  مطبوعات تهاجم الصحابة توزع في مصر  الشعوبية الجديدة

علماء يرحبون بقرار خامئني عدم سب ال  األحواز أول ضحايا الصفوية 

 الصحابة ) لم ينفذ(

 

 ً   الشـــيعة في مصـــر  ليس كل شيعي صفويا

تريد السعودية والكويت والعراق  إيران  الدكتور علي شريعتي ضد الصفوية 

 إلقامة اإلمبراطورية الفارسية

 

  تعليق الباح  الحالي   هي األحـــواز أنعربســـت

  دراسة البع  الشيعي   تحارب أهـــل السنة إيران

  التشيع   لنظرة لمستقب  نا في الخليجأنهمسة أخوية في أذن إخو
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ي : التعاون ناالفصل الث

 اإلسرائيليي يراناإل

 

 

   

 

 

 

 

 

  إيرانبواخر إسرائيل تخدم  49 التقية المطورة

  24/4/2006حرنوت أقالت يديعوت   غمز يسار واذهب يمين 

  التعاون في مجال التسليح  وإسرائيل  دبس وزيت إيران

شركة إسرائيلية تشارك في بناء المفاعل  200

 ي يرانالذري اإل

 جيت يرانالقصة الكاملة إل 

  الوثائق

 

الفصل الثالث : الصفوية 

 والنظام األسدي

   

   إيرانبشار يبيع سوريا   الرجعية أخطر من إسرائيل 

  الحرس الثوري يقاتل الشعب السوري   وية الصناعة في حماةأنث

  نقل العتاد الحربي بالطائرات المدنية  عة والمقاومة ؟أنأين المم

بعض مجازر حافظ األسد ) مذبحة باب   النظام األسدي يتفاوض مع شارون 

 البلد(

 

  (، 1980مذبحة جسر الشغور )  ثورة سوريا تكشف عالقة األسد بإسرائيل

  و ) المشارقة ( أنمذبحة هن  ضد العراق  إيراناألسد الكبير يقف مع 

  مجزرة تدمر األولى    الجوالناألسد بائع 

  ينات أنبعض مجازر األسد في الثم  بعض مجازر بشار األسد 

  ومجزرة اللطامنة ،مجزرة الحولة  بابا عمرو( ،مجازر حمص ) الخالدية

الفصل الرابع : الصهيونية 

 واألسدية والصفوية

  تعريف الصهيونية 

  األفكار والمعتقدات  التأسيسوأبرز الشخصيات

  الصهيوينة تأسيس الحركة  خلفية تاريخية 

   ناتآمر األسد مع إسرائيل في حور  إسرائيل والثورة السورية 
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  تعاون الصهيونية والصفوية   ثورة سوريا تكشف عالقة األسد  بإسرائيل 

  اللقاءات السرية  كتاب التحالف الغادر

  وأمريكا وإسرائيل  إيراندالئل تعاون   غزو العـــراق

الحتالل  إيرانعلي أكبر هاشمي يعلن تعاون   ي وأمريكايرانبعض صور التعاون اإل

 بغداد

 

الفصل الخامس : إيرن 

 والثورة السورية 

  ية للحوارإيراندعوات  

  الحرس الثوري يقاتل الشعب السوري  تمهيد عن الثورة السورية 

  الدعم الديني والطائفي واإلعالمي  تقف مع القذافي ضد شعبه  إيران

  والعراق وحزب هللا تقاتل مع بشار إيران  الثوري يرسل فيلق القدس لبشارالحرس 

  ية من ثورات العربيرانالتناقضات اإل  نقل العتاد العسكري بالطائرات المدنية

تدعم االسد  إيرانمسؤولون أمريطيوت :   تدافع عن نفسها  إيران

 ً  عسكريا

 

    نجاح الثورة السورية منعطف تاريخي 

    

 

 

                                                           
i
االسلمية، خلفه ولده عبد هللا، وسكن ، كما يبدو في الغالب أنه رجل يهودي من يهود الفرسميمون  ديصأن القداح  - 

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 ( 

 ( .6/77ومحمود شاكر )


