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مع توقيع االتفاق النووي اإليراني الغربي 
بات دفع الكتاب للطباعة أمرًا واردًا جدًّا، 

لن يكون هناك جديد . فالحلقات قد استكملت
أتي تنويعات علٰى نغمات في المبدأ، كل ما سي

سيكون . عزفنا عليها في فصول ٰهذا الكتاب
هناك مد وجزر وٰلكن لن يكون بعد عن المبدأ 

 .واألصول
مل يكن انتهاء امللف النووي اإليراين هو السبب أو املنتظر لوضع الكتااب   

خيار   الطباعة، فقضة امللاف الناووي اإلياراين أمار هتبتاه   قبال نانتت مان انتها اه  اا
وٰلكن عالمة علٰى حقا ق حتدثنا فيها فيما قبل ۤذلَك مما هو منشور . عما انتهى إليه
 .  ٰهذا الكتاب

ا، مل يبدأ مع الثورة السورية ولن ينتهي مع  املوضوع اإليراين طويل وطويل جدًّ
  ٰهذا الكتاب ملسات فقط من وحي الثورة السورية وما رافقها من . هنايتها

 .لة باملوضوع اإليراينأحداث ذات ص
... وٰلكاان قباال أيد تقااده أو متهيااد ال بضااد  ماان وضااع اإلصاابع علااٰى ا اار  متامااا  

احلقيقة اليت ال بضد  من وضعها   واجهة الكتاب أن هض ال ميكان فهام متتالياات فصاول 
الكتاااب ماان دون وعااي حلقااا ق  التاااري  والعقياادة الاايت ال تنفصاال أباادا  عاان املمارنااة 
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ناية واالقتصاادية واالجتماعياة، وإن هنا  قاد ماررت عرضاا  أو تيفنيساا     ا  السيا
موضع ملثل ٰهذه األبعااد فاَّن  املصاادفة هانا  مساعفة بعثاوري علاٰى مقاالت وأناا أعاد 
الكتاب للطباعة أوهلما لألنتاذ الدهتور حممد عمارة، والثااين لألناتاذ أ اد رناول، 

 .فصالن يستحقان القراءةجعلتهما آخر فصلت من الكتاب ومها 
َ أول مقاال ماان ٰهاذا الكتاااب وآخار مقااال ثاالث ناانوات هاملاة متامااا   . ماا بَاااتأ

م والتعليق ٰهذا الت وقيع   مقاال 15/1/2115مع توقيع االتفاق النووي اإليراين   
خااااصر قااااررت أن أدفاااع بالكتاااااب إىٰل املطبعااااة ألن  الااادا رة قااااد اهتملااا  ماااان ناحيااااة 

االتفااق لان يغا  شاييفا    حقيقاة األمار وۤلكن اهض إعاالن مرحلاة  جديادة   توقياع. احلدث
القدميااااة وا دياااادة واحاااادة عنااااد إيااااران وَحاااا  ٰ عنااااد األمريكااااان . وهنايااااة مرحلااااة قدميااااة

وهل ما نيكون نيكون ليس إال تنويعات   صور احلدث ا دياد ال   . وإنرا يل
ة ناااوى أن اااهض نسااامة جديااادة مااان  مضااامونه، ولااان يكاااون َ  اااة جدياااد يساااتحق اإلضااااف

 .احلقيقة القدمية
م، وهو تااري  أو ل 15/1/2115مقال توقيع االتفاق النووي اإليراين بتاري  
م، هااااان يفاااارتن أن يكااااون 2112تعليااااق أو مقااااال   ٰهااااذا الكتاااااب هااااان   عااااام 

مضااموهنما . األخاا ، وٰلكاان مقااالت فرضااا ذاتيهمااا علااٰى املوضااوع بعااد أناابوع تقريبااا  
 .يس جديدا  أبدا ، وٰلكن  ا ديد هو شمص املتكلم ال أهثرل

منااذ الثااورة ايمينيااة اإليرانيااة ارتبطاا  إيااران بسااوريا رتباطااا  وثيقااا  أخااذ يتعااا م 
تدرجييًّا ننة بعاد نانة َحا  ٰ وصال إىٰل أوجاه ماا قبال الثاورة الساورية بقليال، وحتاول   

ا إىٰل و  حاادة مصاا ية ووصاااية علااٰى نااوريا تشاابه الثااورة السااورية ماان عالقااة وثيقااة جاادًّ
االحتالل بل إنا َها احاتالل بغا  انام االحاتالل هماا يارى الكثا ون وهماا يبادو علاٰى 

 .أرن الواقع
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ٰهذه العالقة املص ية املشرتهة وصل  إىٰل حدد أن  هناية الندظام هي هناية إيران 
ضااع اللمسااات ايتاميااة بكاال مااا حتملااه الكلمااة ماان معااإ علااٰى األقاال إىٰل مااا قباال و 

ماع هال ماا نانمر علياه مان مفارقاات . علٰى االتفاق الناووي اإلياراين ماع دول الغارب
 .  شيفن ٰهذا امللف والعالقات اإليرانية الغربية واإلنرا يلية

هنايااة النظااام هااي هنايااة إيااران حقيقااة صااميمية َحاا  ٰ بعااد هنايااة امللااف النااووي 
امرة اإليرانياة الايت خسارت فيهاا هال رصايدها وصال  اإليراين، هي اليت تفسر لناا املغا

خساارت إيااران بساابب . األمااور معهااا إىٰل حاادد الالرجعااة ماان العااامل العاار  واإلنااالمي
النظام السوري وموقفها من الثورة هل ما هان  تادخره وتصانعه مان رصايد   العاامل 

رة الااثلإ إىٰل العاار  اإلنااالمي، خساارت هاال الرصاايد ومل يبااق أمامهااا أباادا  إال دفااع هاا
 .األمام فلن ختسر أهثر مما خسرته

هاي . إيران هي أهرب ايانرين من موقفها من الثورة السورية والنظاام الساوري
أهااارب ايانااارين ألنا َهاااا فقااادت الرصااايد االجتمااااعي والااادي  والسياناااي الاااذي هانااا  

ثالثات تتمتع به   العاامل العار  واإلناالمي وهايفدت   صانعه علاٰى مادار أهثار مان 
ناانة انصاارم ، ومل يبااق أمامهااا إال رصاايد القااوة واملواجهااة والتصااعيد َحاا  ٰ تصاال إىٰل 
أحاااد هااادفت ال ثالااا  هلماااا إماااا ناااحق العااادو الاااذي هاااو العااارب خاصاااة واملسااالمت 
عامااة، أو أن تاادمر ٰهااذا العاادو تاادم ا  شااامال    حاارب ال هنايااة هلااا علااٰى مباادأ علااي 

لتااااادمر العااااادو وال تسااااام  لاااااه أن يبقاااااى أو خسااااارت وخسااااارت ف... وعلاااااٰى أعااااادا ي
 .يستمتع  ا ميلك إن مل تنتصر عليه

الثورة السورية إذن هان  الباب الذي وجل منه الفرس إىٰل الطرياق األخا ، إىٰل 
إىٰل التصااااري  العلااااا  بعااااادا هم للعاااارب واملسااااالمت ونوايااااااهم ... االنفجااااار والتفجااااا 

 .مما ننمر عليه الحقا  ... ل ما يريدونباحتالل ٰهذه البلدان والسيطرة عليها وفع
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. هان بَّمكان إيران أن ال تتورط وهي تتمتاع  اا تتمتاع باه مان دهااء نياناي
وأحسااب أن  تورطهااا مل يكاان ماان النظااام . وهاناا  الفرصااة أمامهااا هباا ة وهباا ة جاادًّا

بقاادر مااا هااان ماان رناااا ل إقليميااة عربيااة هشااف  عااان ر بتهااا ببقاااء األنااد والنظاااام 
األماار الااذي عل ااى نااقف اناادفاعها   ممارنااة أدوار أدت إىٰل . تصااار الثااورةوعاادم ان

 .والتورط أهثر وأهثر... انفضاحها   نوريا
ا هي ايانر الوحيد مان هاذذه الورطاة علاٰى  بعد ٰهذا التورُّط وجدت إيران أهن 

عناااادما الاااار  أم  ماااان الر بااااة املشاااارتهة مااااع األنظمااااة اإلقليميااااة العربيااااة   األماااار ذاتااااه، و 
انفضااح  وانكشااف  انفتحاا  علااٰى اللعااب علااٰى املاادى الطوياال واملساااحة األونااع 

 .فانعكس األمر مزيدا  من ايطر علٰى املنطقة وعلٰى األنظمة اإلقليمي ة العربي ة
النقطاااة الااايت أحاااب أن أوضاااحها هناااا هاااي أن  األنظماااة العربي اااة مل تاااورط إياااران  

إطالقااا ، التااوريط هاااان دفاعااا  عاان النظاااام ... هاهرهااا  هلااا وال فضااحا  هلاااا وال إلضااعاف
َ ٰهذه األنظمة العربية وإيران موجاود، . السوري وحماربة للثورة  ا يع  أن  التنسيق بَاتأ

بال َحا  ٰ بعاد التماادي . وال يوجد أي انتياء مما تقاوم باه إياران هماا يتاوهم الكثا ون
وشاتمها وتسافيه رمواهاا علناا  وجهاارا   اإليراين ووصول األمر إىٰل هتديد األنظماة ذاهتاا

 .هنارا   فَّن  ٰهذه الرموا وٰهذه األنظمة مل تفعل شييفا  أبدا  َح  ٰ البعبعة مل يفعلوها
الظاهر ا )مل يبعبع احلكام العرب أي بعبعة ضد إيران علٰى الر  أم  من التهديد 

الاار  أم  ماان أن ٰهااذا وعلااٰى . ماان قباال إيااران لألنظمااة ذاتااه ولاايس الااوطن فقااط( البااادي
التهدياااد لألنظماااة وشاااموص الساااالطت هتدياااد مباشااار وعلااا  هماااا رأيناااا وتابعناااا   
عشااارات احلااااالت مااان وتلاااف املساااتويات اإليرانياااة مااان املاااواطن إىٰل املرشاااد األعلاااى 

 . للثورة اإليرانية
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َ ا ألنظمة ٰهذا األمر املريب ال ميكن أبدا  فهمه إال علٰى أن هض تنسيق مشرتك بَاتأ
مع االنتباه إىٰل أن  إياران وإنارا يل وأمريكاا . العربية ٰهذه وإيران وأمريكا وإنرا يل معا  

فريااق أو طاارف فاعاال واألنظمااة العربيااة الطاارف املسااتعبد املنفااذ اياضااع املفعااول فيااه 
فمضااوع األنظمااة العربي ااة ألمريكااا ماان دون اعاارتان أو تااذمر باال برضااى . وبااه وعليااه

طعاة النظار هاو نفساه ايضاوع إلياران هاون أمريكاا وإياران طرفاا  واحادا   تام و بطة منق
وهاااااي حقاااااا ق دامغاااااة ال . هماااااا نااااانبت الحقاااااا     ااااا  مكاااااان مااااان ٰهاااااذا الكتااااااب

 .انتنتاجات وال توقعات وال افرتاضات
. وٰهاذا مااا يفسار لنااا أيضااا  ماا يباادو انادفاعا  إيرانيًّااا وهتااورا   ا  حمسااوب النتااا إ

وٰلكااان عنااادما . ألناااه املنطاااق االناااتقرا ي واالناااتنتاجي يقاااول ۤذلاااكَ يبااادو لناااا هاااۤذلَك 
تكاون إيااران ضااامنة األنظماة العربي ااة قٰااذه الثقاة العمياااء فااَّن  انادفاعها لاايس اناادفاعا ، 

 .إ ن هض مدروس حمسوب... وهتورها ليس هتورا  
ماااااا هاااااان إلياااااران أن تغاااااامر بكااااال رصااااايدها   مغاااااامرة تسااااابب هنايتهاااااا لاااااوال 

 .ألنظمة العربية هلا بيفهنا شريكة هلاضمانات ا
دعك من الظاهر والظاهر أصال  ال يوحي بيفيد عدواني ة  أو شعور بايطر مان 

دعك مما قد يظهر من واوف أو قلق فاَّن  حتا  الطاولاة ماا ... قبل األنظمة العربية
إياران إن  أشد األنظمة العربياة عاداء إلياران   الظااهر هاي الايت تادعم أنصاار . حتتها

مسااااعي األنظماااة العربياااة ملواجهاااة .   العاااراق وناااوريا دعماااا   ااا  حمااادود نااارًّا وعلناااا  
الشاااعب العااار  يتحااارق واألنظماااة . ايطااار اإلياااراين خرافاااة ال أنااااس هلاااا مااان الصاااح ة

َ احلااات واحلااات ببعبعاااات وجعجعاااات تاااوحي باااالتحرك وۤلكنا َهاااا    العربياااة ختااادره بَااااتأ
ضليل ال أهثر، هما حدث   عاصفة احلزم اليت أوحي حقيقة األمر حمض خداع وت

قا أن  العرب انتابتهم الصاحوة اااه التمادد اإلياراين، وهال ماا هاان لعباه إيرانياة عربياة 
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لإلقصاء النظر عن نوريا والعاراق واإلاااء بايفن العارب واعاون للمطار اإلياراين  عرهاة 
أو تقضاي علاٰى التمادد الشايعي  هامشية   اليمن ال يراد هلا أصال  أن حتسم الصراع

  اليمن بل معرهة تشغل الناس حينا  من الدهر تكون إيران قد حسم  املعرهة فيه 
ٰهااذا  . بدمشاق وهاي حمساومة هلاا أصاال    العاراق بادعم مان دول عاصافة احلازم ذاهتاا

هاااالم خطااا  أهااارره مناااذ نااانوات وٰلكااان  أحااادا  ال يرياااد االقتنااااع باااه، ال يساااتطيعون 
 .إم ا ألهنم أعجز عن فهمه أو ألهنم يعيشون   أحضان البرتودوالرتصديقه 

ال أريااد أن أطياال التقااده فَّ ن ااهض مهمااا هااان معااربا  فَّ ن ااهض لاان يكفااي عاان الكتاااب 
تفاصاايل هثا ة ومهمااة وخطاا ة هثا ة علااٰى مادار الساانوات الااثالث . ولان ينااوب مناباه

َ أول مقاال هلٰاذا الكتااب وآ خار مقاال لاه، نشارت بتوارخيهاا حتديادا  اليت هان  ما بَاتأ
للحدث والوق  ألن  بعض الت واري  مهمة   ٰهذا اإلطار من ناحيتت؛ ناحية التتبع 

 .الزم  وناحية فرتة قراءة احلدث وأبعاده املستقبلية
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معنى الفتنة ( السُّنَّة)لم يعرف المسلمون 
 ة علرى لطائفيَّة إال بعد دخول إيرران الََّّرور   ا

منذ نجحر  الََّّرور ة نران لوَّل    . خط المنطقة
شررررعاراتصا ت رررردير الََّّررررور ة وتشرررريي    

 .المنطقة
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الحقيقةةةةةة التةةةةةي أريةةةةةةد االعتةةةةةرا  بهةةةةةةا 
هنةةةةةا فةةةةةي ٰهةةةةةذا الفصةةةةةل هةةةةةي أن نةةةةةي حقًّةةةةةا ال 
ةةةةةةةةن موقةةةةةةةة   يةةةةةةةةران مةةةةةةةةن  أسةةةةةةةةتطيع أن أفمإ

ةةةةةةةوري ة فةةةةةةةي بةةةةةةةداي ولكنإةةةةةةةي . اتههاالث ةةةةةةةوروة السف
أميةةةل  لةةةٰى أن هةةةا لةةةم تكةةةن تمةةةانع مةةةن انتصةةةار 

 . الث وروة ورحيل األسد
ا تفضال األناد وٰهاذا القاول ال جادال فياه، وۤلكنا َهاا مل تكان  ال شك    أهن 

هاناا  و  منطقاير  لتعارتن علاٰى رحياال األناد طاملاا أن  األمااور  الباا  نتسا  بسااياق  
بدرجااة ماان الاادرجات، قااد ال تكااون باااحلظوة  يالسااور  صااديقة   إيااران دولااة   نااتظلُّ 

وۤلكنا َهااااا بالتيفهيااااد مااااا هاناااا  لتمساااار حضااااورها   نااااوريا ... ذاهتااااا وقااااد تكااااون
 .وعالقاهتا ا يدة معها

ولۤذلك هان  الت صراات اإليرانية علٰى مدار العام األول من الث ورَة حيادية 
الاار  أم  ممااا هااان يقااال عاان  وأبعااد مااا تكااون عاان االنااتفزاا علااىٰ . إىٰل ابعااد احلاادود

 .تدخل إيراين وحضور إيراين   قمع الث ورَة
وٰلكان  العلان . مل يكن من املمكن إال أن تقف إياران ماع الندظاام   البااطن

اانة الكاملااة .  اال   حاادود احلياااد إىٰل حاادر هباا  وأهاارر هاناا  إيااران َحاا  ٰ متااام الس 
ااوري بعااد ماان عماار  الث ااورَة تعماال علااٰى احلفااا   ااعب السُّ علااٰى خااط رجعااة مااع الش 

 .الث ورَة
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مااااع بدايااااة العااااام الثاااااين ماااان عماااار الث ااااورَة باااادأ الظهااااور اإليااااراينُّ العلاااا ُّ   
ااااااوري ة وباااااادأت بالت سلساااااال  مواجهااااااة الث ااااااورَة والت اااااادخُّل قااااااو ة  إقليمي ااااااة   الث ااااااورَة السُّ

ااااري إىٰل احلضااااور  العلاااا د شااااريكا  للندظااااام وقا اااادا  تاااادرجيي ا ماااان املوقااااف الباااااطن السد
 .وموجها  للندظام

  ٰهااااااذا الفصاااااال تتبااااااع نااااااريع َّطااااااات ٰهااااااذا االنتقااااااال ماااااان الت ساااااالل إىٰل 
احلضااااور العلاااا  الص ااااري  بتوارخيهااااا ماااان خااااالل تعليقااااات نشاااارهتا   وقتهااااا علااااٰى 

ااااااااوري ة وهااااااااي هلهااااااااا مكتوبااااااااة ومنشااااااااورة منااااااااذ . احلضااااااااور اإليااااااااراين   احلالااااااااة السُّ
م ماااااااا عااااااادا تعلياااااااق أو اثنااااااات 2112م إىٰل أواناااااااط عاااااااام 2112عاااااااام أواناااااااط 

م أضااااااافتهما هناااااااا اناااااااتكماال  وللق َصااااااار  الاااااااذي ااااااااول 2112قصااااااا ين   عاااااااام 
 .دون هوهنا فصال  مثل   ها
 (1) دق لو ال ت دق

 :بداية َ  ة حقيقة ال بضد  أن تكون واضحة
ة الث ورَ ال بعد دخول إيران ة إمعإ الفتنة الطا في  ( ةن  السُّ )مل يعرف املسلمون 

منااذ تحاا  الث ااورَة هااان أو ل شااعاراهتا تصاادير الث ااورَة وتشااييع . علااٰى خااط املنطقااة
 .املنطقة

 .يعة وتعزهلم وحترضهمصارت تشيدع وتدعم الشد منذ ۤذلَك احلت 
ااايعة   العااااامل والعااااامل العاااار   مناااذ ۤذلااااَك احلاااات بااادأت باناااارتداد بقايااااا الشد

ااان ة أو   هاااا هماااا احلاااوثيت   الااايمن، الاااذ: خاص اااة ي هاااانوا شااايعة وحتولاااوا إىٰل السُّ
و  الوق  والسياق ذاته بدأت حبمالت تشييع متفاوتى ... واإلباضيت   عمان

                                                           

 .م21/1/2112ا تعليق نشر     (1)
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النظاااااام حساااااب تقبااااال ٰهاااااذه الدولاااااة أو تلاااااك   ناااااوريا ولبناااااان ومصااااار وا زا ااااار 
 .والسودان و  ها هث 

 .م1891إليرانية عام ولۤذلك اندلع  احلرب العراقية ا
 (2)في التَّصريج اإليراني

م تقريبا  هان أو ل حضور انتفزااي للثورة السُّاوري ة 2112  أواخر حزيران 
أن . والش عب السُّوري عندما أرادات إيران أن تفاون املعارضة السُّوري ة علٰى حال

َنه َ الندظامتفاون املعارضة ال أن تتشاور معها، ال أن تكون ونيطا  بَاياأ  .ا وبَاتأ
 :والت ساؤل الذي برا بوضو 

ااوري ةباايفيد صاافة  تاادعو إيااران املعارضااة  لتفاوضااها وباناام ماان وعلااٰى ماااذا  السُّ
 تفاوضها؟

من ۤذلَك أن  إيران حددت من هي املعارضة الش ريفة ومان هاي  بل األخطر
اا وباارا السااؤال . ريفةاملعارضااة  اا  الوطني ااة، وقااررت أن تاادعو املعارضااة الوطني ااة الش 

 :من جديد
د إيااران ماان هااي املعارضااة الاايت ماان حقدهااا أن تفاااون باناام  باايفيد صاافة حتاادد

 ؟الش عبة و الث ورَ ومن هي املعارضة اليت ال اقُّ هلا أن متثدل  الش عبة و الث ورَ 
 :واألخطر أيضا  

اااوري ةماان هااي املعارضااة  مااااذا  الاايت نااتذهب إىٰل إياااران لتفاوضااها وعلااىٰ  السُّ
 ؟(2)نتفاوضها

                                                           

 .م   مواقع التواصل االجتماعي11/1/2112ا نشر ٰهذا التعليق     (2)

َح  ٰ ... د عبودا الطريف أن هض عند انعقاد املؤمتر وجدنا أن  املعارضة اليت متثل الث وَرة هي شريف شحادة وخال  (2)
 .  خيال خيال اييال ٰهذا حمال
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 (2)اإلسفار عن الطائفية
مل يكن التدخل اإليراين   حمارباة الث اورَة السُّاوري ة وماؤاارة الندظاام أمارا  خافياا  

ااوريت الت اادخل اإليااراين وٰلكاان  . وۤلكن ااهض لاايس معلنااا ، وال تعاارتف بااه إيااران. علااٰى السُّ
ااور الس اافر   الوضااع  ال يفسااره إال دفاااعهم  الندظااامعاان ودفاااعهم املسااتمي   يالسُّ

 .الط ا في عنه علٰى حساب احلقد واحلقيقة
 وملاذا العجب؟

َ السطور وخلفها،   منانبات وتلفةلقد صر حوا بۤذلَك هث ا    .، بَاتأ
َنهما علٰى الر  أم  من  اهر الت باين الط ا في احلادد أصال    .بَاياأ

 .ن طا فيتهاإيران تسفر عهل شيء يدل علٰى أن  
وٰلكن نا منذ انتالم ايمي  وحنن حناول أن ال ، ٰهذه احلقيقة ليس  جديدة  

 ...نصدق ٰهذه احلقيقة
 .وٰلكن  إيران هل  يوم  تفرن علينا أن ال نقتنع إال بطا فيتها

الغايااااااااة واألناااااااااس وهااااااااي متااااااااارس  ةة نيانااااااااي  الطا فيااااااااة اإليرانيااااااااة طا في اااااااا
العاااارب ثاااايفرا  منهمااااا مل ختمااااد ناااااره منااااذ ذي ينحاااار العاااارب ودياااان  ساااايف حباااادينب

 . (5)قار

                                                           

 .م   مواقع التواصل االجتماعي22/1/2112ا نشر ٰهذا التعليق     (2)

منذ ما قبل الث وَرة بسنوات وأنا أهرر إن  إيران لديها طمو  فارني خالص ليس الدين منه   شيء إال هونه ا   (5)
مره   الوق  ذاته ألنه دين العرب والدين الذي به أنقط العرب تستعت به وتد... نالحا  تستعت به

اإلمرباطورية الفارنية، ولۤذلك فَّن إيران عندما هان  هلها ننية حارب  اإلنالم وحارب  العرب، ومل يتغ  
 .األمر عندما صارت شيعية
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ا لن تسم  بَّناقاط نظاام بشاار األناد إيران أخ ا  وتنفجر  هاي  .وتعلن أهن 
ال تااادافع عناااه شمصااايًّا وإياااا وجااادت فياااه الفرصاااة التارخيياااة لتحقياااق طموحهاااا   

 .الثيفر من العرب
 ؟هي ال تسم  بسقوط األند  ماذا نتفعل مثال  
 يا؟هل نتحتلُّ نور 

الت مااااااااذل العااااااار  القمااااااايء نااااااايجعل إياااااااران تقااااااادم علاااااااٰى ٰهاااااااذه ايطاااااااوة 
وۤلكنا َهاااااا حينيفاااااذ ناااااتكون قااااار رت أن تلعاااااب بااااادمها وتساااااتعجل  .مرتاحاااااة الباااااال

 ...هنايتها
 .وهل آت قريب

 (6)آخر ننتة إيرانية
يت السُّاور إياران تغاري بعد إعالهنا األند إىٰل األباد وعادم حاحهاا بساقوطه 

واالحتكاااااام إىٰل صاااااناديق  الندظااااااممقابااااال بقااااااء  الندظااااااما دماااااره بَّعاااااادة إعماااااار مااااا
 .االنتمابات

 .إ راء مجيل وإقرار أمجل
إذا هاااان املدنونااات وأعاااداء الاااوطن هااام املمرباااون املااادمرون فبااايفي ناااياق 

 !ميكن فهم العرن اإليراين؟
إذا هاناااا  الث ااااورَة مااااؤامرة هونيااااة علااااٰى نظااااام املمانعااااة همااااا تاااازعم إيااااران   

ااااااوري بَّعمااااااار نااااااوريا مقاباااااال دفاعهاااااا ااااااعب السُّ ا عاااااان الندظااااااام فلماااااااذا إ ااااااراء الش 
 بقاء الندظام؟

                                                           

 .م   مواقع التواصل االجتماعي21/1/2112ا نشر ٰهذا التعليق     (6)
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 ااااذا ختتلاااف إياااران عااان الندظاااام الاااذي يقاااول الث اااورَة ماااؤامرة أمريكياااة ويهااادد 
 ؟!األند أو حنرق البلد؟: أمريكا بقوله

 (1)لول لق ى التمادي
م هاااااااااااان أول وأقصاااااااااااى التماااااااااااادي   2112قبيااااااااااال منتصاااااااااااف شاااااااااااباط 

صااااااراات اإليرانيااااااة ماااااان مسااااااؤول عااااااا  املسااااااتوى هااااااو آيااااااة ا  أ ااااااد جناااااايت الت  
ولاااايس ٰهااااذا فحسااااب . يفن  نااااوريا حمافظااااة إيراني ااااةأماااات  نااااة صاااايانة الدنااااتور باااا

بااااال إن ناااااوريا لدياااااه ولااااادى إياااااران أهااااام مااااان األحاااااواا الااااايت حتتلهاااااا إياااااران مناااااذ 
ا وأهاااااام مااااان العااااااراق الااااايت تبسااااااط نااااايطرهتا وحضااااااوره. أهثااااار مااااان  ااااااانت نااااانة

 .فيها بشكل شبه تام
اااوري إىٰل ملاااف    ٰهاااذا الوقااا  طلبااا  إياااران مااان أمريكاااا ضااام امللاااف السُّ

 ناا نساتغرب اناتغراب بعضاهمفَّن  وعلاٰى ٰهاذا األنااس ، مفاوضات النووي اإلياراين
اااوري ةة الث اااورَ مااان طلاااب احلكوماااة اإليرانياااة ضااام  ملاااف  إىٰل حمادثاهتاااا الن ووي اااة ماااع  السُّ

 .ىالدول الس  الكرب 
ات اإليراني ة الت صراي السُّور  الندظامأال يسمع أنصار : وٰلكن نا  نتساءل بيفمل

باايفن  نااوريا مسااتعمرة  إيراني ااة أهاامُّ ماان األحااواا عناادهم، وأنا هضاام يقاااتلون للمحافظااة 
 عليها؟؟؟

 عدم رددهم يع  رضاهم
 رضاهم يع  أنا هضم وهالء للمحتل

 :تهويربا السُّؤال الذي يفرن ذا

                                                           

َ ا هٰ   (1)  .م1/2/2112م و 12/2/2112ذة الفقرى عدة تعليقات هتب  ونشرت ما بَاتأ
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 من هو إذن الذي دن س السديادة الوطني ة؟
 .ة عميلة إلنرا يلالث ورَ و : نيقولون

هالم  هراء  ال أصل له من الصداحة مت ا  مناقشاته والواقاع يفضاحه مان دون 
 ...مناقشة

مل احلقيقااااااة الاااااايت جيااااااب أن تكااااااون ماثلااااااة أمااااااام ا ميااااااع هااااااي أن  فرنسااااااا 
دها اإلمرباطاااااوري وامتاااااداد إمرباطوريتهاااااا وهاااااي   ذروة  ااااا اااااارؤ أبااااادا  أبااااادا  أبااااادا  

حتتاااال نااااوريا علااااٰى القااااول باااايفن  نااااوريا حمافظااااة هاناااا  علااااٰى حنااااو نصااااف األرن و 
 .فرنسي ة
 !ما نرُّ ٰهذه الوقاحة اإليراني ة املتمادية؟ف

 وراء األهمة شيء ما فانتظروه
ااور  الندظاااممل ياارد ، وقااد مضاا  شااهور متتاليااة، َحاا  ٰ ا ن تبااار ي علااٰى اعالسُّ

 نوريا حمافظة إيراني ة
 !بيفن هض حمافظ إيراين علٰى نوريا؟ الندظامأفال يع  ۤذلَك إقرار 

 طيب
 .هاتوا من هلد الت اري  من يرى بيفن  وهيل االحتالل ليس خا نا  

هنااااا أتوجاااااه باااااالكالم إىٰل ايليجيااااات ناااااواء عاااااددناهم أشاااااقاء أم مل نفعااااال  
 : يروا ۤذلكَ هۤذلَك، نواء رأوا أننا أشقاء أم مل

 اييااامإىٰل م ناايعودون هض فااَّنا   إذا نااقط  نااوريا هض أن اا لاايعلم أهلنااا   ايلاايإ
 .قريبا  قريبا   ورعي األ نام

ااوري ةة الث ااورَ  ماان احلقااا ق األهياادة أن   فعلاا  العجا ااب الاايت ال ميكاان أن  السُّ
 :ختطر   بال بشر
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 ...قاالبو  علٰى م  قناعات مل يكن جيرء أصحاقا لقد رن  
 ...هل أبدا  اهتشفاهالقد هشف  عن حقا ق مل يكن من الس  

 ...وتورقة الت  إىٰل لقد أعادت الكث  من البشر 
 .وبعضهم أهل ورقة التوت ألنه مل يعرف ملاذا تستمدم

 ولخيرًا
ٰهاااذه حمط اااات  عاجلاااة  ناااريعة  ال أهثااار مااان تطاااودر وضاااو  الفعااال والت صاااري  

ااوري، هاي جازء  باال مصاغ رات مان تفاصاايل اإلياراين مان الث ااورَة ا لسُّاوري ة والندظاام السُّ
تفاصااايل ناااتكون ٰهاااذه اَّطاااات أمامهاااا هاااوام  ال قيماااة هلاااا، هاااوام  . ناااتيفي
 .مهملة
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ومن معالم هرذا الرذناا الفرائن عرن الحاجرة      
قروة  لنصم لونلوا لمرر وعر  حرد لتعرالم ال    

اإليرانية، والحد من نفوذهرا فري المنطقرة    
.العربية إلى الواليا  المتحدة األمرينيرة   
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 :م0/11/0212كتبت محذرًا في 

علٰى  أن  يران غير قادرة   من يظنف  يخطئ  
ام فالل أي  كلها التهام دول الخليج العربي  

 .من أجل فرض تسويات جديدة قليلة  
 .اجديًّ ۤذلَك تفك ا  تفكر   إيران ال  أن   من يظنُّ  وخيطئض 
اااا دول ايلاااايإ العاااار د  أن   ماااان يظاااانُّ  وخيطاااائض  ٰهااااذا ملثاااال  احتياااااط   ذت أي  اخت 

 .ة  هديد اَّتمل بشد  الت  
ا أن  أو يظنُّ من يعتقد  وخيطئض  اذ الفرصة املتاحة ا ن أمام دول ايلايإ الختد

 أن   تظان   ليإ امليمونة أن  ترتكبها دول اي وأهرب خطييفة   .االحتياطات نتبقى هث ا  
؛ دافعا  عان حدة نتدافع عنها مثلماا دافعا  عان الكويا  يوماا  مااالواليات املت  

الكوي  ألن  العراق هي اليت احتلتها ولو أن  إياران هاي الايت فعلا  ۤذلاَك ملاا اهتاز  
 .ا فنض األمريكي

ة وعنااده رؤيااة يفهاام املعااادالت السيانااي  ماان ٰهااذا الكااالم موقعااة عنااد  عَ قَااوَ 
ة ام العارب وخاص اعناد حك ا وۤلكن هض فيما يبدو مل ولن جيد أذناا صاا ية  . ةانرتاتيجي  

معظم حكومات ايليإ ليس  إال بيادق بيد   والذي بدا لنا أن  . ايليجيت منهم
 .ن طبعا  ٰهذا   أحسن الظ  . هسرى

ناااااااية وٰلكااااااان  حسا. ماااااااا مضاااااااى مااااااان التااااااااري  هثااااااا ا  ا نإىٰل لااااااان نعاااااااود 
أجتاااازنض هنااااا خامتااااة  ؛اري الت ااااإىٰل املوقااااف وخطورتااااه تسااااتدعي منااااا العااااودة قلاااايال  

م بعناااااااوان وصاااااااار ايلااااااايإ فارنااااااايًّا، 2115مقاااااااال   هتبتاااااااه   أول أياااااااام عاااااااام 
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م، 2118ا الكااااالب الااااذي صاااادر عااااام هونشاااارته   هتااااا  العاااارب جثااااة تنهشاااا
 :و  ٰهذه ايامتة

 إليران مطام  ومطامع   لعب دور   نا ال ندري إن هانمن ايطيف القول إن  
إذا  وال نباو  بسار  . ةإعاادة أ ادهاا الفارناي  إىٰل  فَّيران   تاوق  .   املنطقة إقليمير 

اااا األحاااق  ااايطرة عليهاااا بااادل احاااتالل املنطقاااة العربي ااا  قلناااا إن  إياااران تااارى أهن  ة والس 
م ٰهاذا املشاروع مان أمريكا، ولاۤذلك ال نساتبعد أن تقاوم الحقاا  بارتويإ أفكاار ختاد

 ماان إيااران قاادميا ، أو أن  الكوياا  أو اإلمااارات أو قطاار جاازء   قبياال أن  العااراق جاازء  
ا هلها جزء من اإلمرباطوري  ... منها  .ةة اإليراني  أو رض  

ف منااذ إنااقاط العاارب مل يتوق ااعلااٰى  الفارنااي   ال نغفاال هنااا أباادا  أن  احلقاادَ 
مناذ اهنياار  مهَ مان دخاوهلم اإلناالم فاَّنا  علٰى الر  أم  لفرس فا. ةة الفارني  اإلمرباطوري  

. اإلنااالم أيضااا  وَحاا  ٰ علااٰى العاارب، علااٰى إمرباطااوريتهم وهاام يكنااون احلقااد البااال  
يد العرب أو املسلمت أمر ال ميكن أن يغتفار علٰى ويرون أن نقوط إمرباطوريتهم 

 .وال بضد  من الثيفر له
باااملوقف الطااا في، وال  ماارتبط   ماان العاارب  اا ض  اين  املوقااف اإلياار  لااۤذلك فااَّن  

ااإنا  . عالقااة لااه بااه اا ة  ن  م عناادما هااانوا نضااهض عوبية الاايت تقاازدم خرجاا  ماانهم احلرهااة الشُّ
إىٰل وأعلناوا انتمااءهم  شايعة  إىٰل لاوا وعنادما حتو  . ل من شايفهنم وقيماتهمالعرب وتقلد 

يفر مااااان اهنياااااار الث اااااٰى علاااااالعااااارب وحرصاااااهم علاااااٰى  حقااااادهم آل البيااااا  مل يتغااااا   
 .يدي العرب واملسلمتعلٰى أإمرباطوريتهم 

َااة  بقااو   قااادم   املشااروع الفارنااي   هاال ۤذلااَك يعاا  أن   ا هااو يتحاات الفرصااة ، وإي 
ومااا اهاااهرة بااَّعالن اناام ايلاايإ الفارنااي إال . املنطقااةعلااٰى املناناابة لالنقضااان 

 .خطوة أوىل على طريق ٰهذا املشروع
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 ...نيام.... نيام... ات وشعوبا  نيامالعرب حكوم
 فم  يستيقظون؟

 !!يسمع النداء ؤال وما من مستيقظ  نيفلنا ٰهذا السُّ  ة  هم مر  
 !!!ومل يستيقظواتفج  األنيفلة هلها قنابل السؤال بيفنواع رنا فج  

إياااااااران وحااااااازب ا  يااااااادرهون ٰهاااااااذه احلقيقاااااااة متاااااااام اإلدراك ويعرفاااااااون مااااااااذا 
ة العااااااارب فمنغمساااااااون   املالهاااااااي وامللاااااااذات الشمصاااااااي  ا احلكاااااااام أم ااااااا. يريااااااادون

. والغبااااااء االنااااارتاتيجي أو ايياناااااة العظماااااى، وال شااااايء ثالااااا  يفسااااار نااااالوههم
اااااااوري  ولاااااااۤذلك ماااااااا إن انااااااادلع  الث ااااااا اناااااااتنفرت إياااااااران وحااااااازب ا   َحااااااا  ٰ ة ورة السُّ

اااااوري رويااااادا  رويااااادا    هااااالد   هامااااال االناااااتنفار وراحاااااوا يتااااادخلون   الوضاااااع السُّ
 .أهثر من نابقتها تبعا  للحاجة لة  مرح

اااااورية دخل اإلياااااراين واحلااااازبالي   قماااااع الث اااااخيطااااائ مااااان يظااااان أن الت ااااا ورة السُّ
ومناااااذ نااااانة مل تعاااااد . وإن هاااااان علاااااٰى حااااار  وخجااااال وتاااااردد مل يكااااان مناااااذ البداياااااة

ا   ا ومعنويًّاااااااااري  عساااااااااكريا  وماديًّاااااااااتغفااااااااال إياااااااااران وال حااااااااازب ا  تااااااااادخلهم الص ااااااااا
ااااااوريمناصاااااارة الندظااااااام ال ولقااااااد أعلاااااان حساااااان نصاااااارا  إعالنااااااا  صااااااراا    آخاااااار . سُّ

بشةةةةةةةار ناااااااقوط نظاااااااام  م أن  21/12/2112خطااااااااب لاااااااه قبااااااال ياااااااومت؛ ا معاااااااة 
يعاااا  هنايااااة إيااااران، وهااااو يقصااااد   أقاااال تقاااادير هنايااااة املشااااروع اإليااااراين    األسةةةةد
اااااا . ةلقاااااادرة اإليراني اااااال املنطقااااااة، و  احتمااااااال أبعااااااد قلاااااايال  وضااااااع حاااااادر علااااااٰى يطرة الس 

 حاااااازب ا  الااااااذي لاااااايس أهثاااااار ماااااان بياااااادق إيااااااراين   املنطقااااااة وقااااااد أعلاااااان وماااااان َ   
 .واحدة   ة  ات وليس مر  اعيم احلزب ۤذلَك بوضو  عشرات املر  
ااااا دولااااة  علااااٰى إيااااران ال تتعاماااال مااااع نااااوريا  يااااران تتعاماااال مااااع إ، صااااديقة   أهن 

ااااا حمافظااااعلااااٰى نااااوريا  لاااايس أهثاااار  سةةةةدوبشةةةةار األة، جاااازء ماااان إيااااران، إيراني اااا ةأهن 
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اااااوري   إيااااااران تريااااااد  ولااااااۤذلك فاااااَّن  . ةمااااان حمااااااافظ هلفتاااااه إيااااااران باااااَّدارة الشااااااؤون السُّ
اااااااورية)أن تكاااااااون شاااااااريكا  أو طرفاااااااا    حااااااال   ااااااان   بااااااايفيد   .نيانااااااايا  ( األاماااااااة السُّ
اااااا احلضاااااور هاااااي ٰهاااااذا فة الوحيااااادة الااااايت ميكااااان رؤيتهاااااا ماااااان الصدااااا شااااااريكة   أهن 

اااااوري القتااااال والااااادمار، وأهااااارب املتضاااااررين ماااااان ناااااقوط وقاااااد أعلاااااان . الندظاااااام السُّ
ماااااان إيااااااران، وأن  أن نااااااوريا جاااااازء   أهثاااااار ماااااان مسااااااؤول إيااااااراين أهثاااااار ماااااان ماااااارة  

 .حمافظ نوريا اإليراين بشار األسدنوريا حمافظة إيرانية، وأن  
م أو تااارى أن ا تتاااوه  َهاااحلضاااور ألنا  علاااٰى حنااان ال نساااتغرب إصاارارها ولااۤذلك 

 .ٰهذه هي عالقتها بسوريا
ناااوريا  األوهاااام واالعااارتاف بااايفن  ذه غرب مااان اإلقااارار الااادو  قٰاااناااا نساااتولكن  

اااااوريالسد  حمافظاااااة إيرانياااااة وفرضاااااها جااااازءا  مااااان احلااااالد  وأهثااااار ماااااا يثااااا  . ياناااااي السُّ
وٰلكااان  إصاااارار  2حضاااور إياااران جنيااافعلاااٰى االناااتغراب لااايس اإلصااارار الروناااي 

ٰهذا ملاذا  ؛2حضور إيران مؤمتر جنيفعلٰى  األفضر اإلبراهيمياملبعوث الدو  
أن علااٰى ، أي 2ومعااه الرونااي علااى حضااور جنيااف ة  خاص اا اإلبراهيمةةياإلصاارار 

 ؟(األامة السُّورية)تكون إيران شريكة   
 هل هو من أن أجل تفرن حضورها    نوريا ما بعد الثورة؟
 أم من أن أجل أن تتم ترضيتها حبصة   نوريا ما بعد الثورة؟

 أم من أجل إعطاءها دورا  إقليميا ؟ هل هو اعرتاف بدورها اإلقليمي
 .ونعيد طرحها من جديد 1األنيفلة نيفلناها قبل جنيف ٰهذه 

   2ٰهذا الكالم والتساؤالت مع تصاعد احلدي  عن ضرورة عقاد جنياف
شاااديدا   اإلبراهيمةةيففااي ٰهااذه  الفاارتة باادا  إصاارار . م2112ن الثاااين يأوا اال تشاار 

ٰهااااذا األخطاااال إىٰل ووصاااال األماااار ، 2علااااى حضااااور إيااااران ومشااااارهتها   جنيااااف
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. 2إيااران أن تتفضاال وتتكاارم وتقباال أن تشااارك   جنياافعلااٰى اإلباليهمااي يتمااإ 
فيهااا، وتثباا  فااوق  خطااوة بشاايفن نااوريا ال تكااون شااريكة   هاناا  إيااران تعرقاال أي  

 األرن مرتين إذا مل تستطع أن تشارك، فماذا حدث؟
ا : ننجد من يقول  جديادة   تساويات   وري    الد تتملى عن الندظام السُّ رض  
 ...مع الواليات املتحدة

ااوري  تقرياار علااٰى تااراه يتهاااوي وتطلااع َحاا  ٰ إيااران لاان تتملااى عاان الندظااام السُّ
. ةنوريا حمافظة إيراني   إن  : ة  فقد قال  إيران    مر    ال تستغربوا .رعيبيب الش  الط  

د حقيقاة ومل يعرتن عليه، ليؤهد لَك ذۤ وها قد مض  ننة ومل ينكر الندظام السُّوري 
 ...حمافظ إيراين لسورياأن هض 

مااا عكفاا   جةةواد كريمةةيم تعلاان إيااران علااى لسااان 2/11/2112اليااوم 
اااا إنكاااااره منااااذ ناااانة، وهااااو علااااٰى إياااران  أرناااال  ميفااااات الكتا ااااب للقتااااال ضااااد أهن 

ااوريت الثااا رين علااى الندظااام ااد حقيقااة أن  ٰهااذا ولاايس . السُّ احلاارس  فحسااب باال أه 
فهال نايطول األمار هثا ا  لاتعلن إياران . الثوري اإليراين هو الذي يقاود ناوريا الياوم

 من طهران قا مة املسؤولت ا دد   نوريا؟؟
 .اء األهمة ما وراءهار إذن و 

صاااراات عااان الت  بعاااد  ياقاااا فااارتة . م2/11/2112هاااان ٰهاااذا الكاااالم   
، وتسااءلنا   ۤذلاَك التااري  عان نابب ٰهاذا ةوالث اورة السُّاوري   ةخاص ا ڤاملتعلقة جبني

هناااك مساااومات هباا ة : وهتباا    ۤذلااَك التاااري . ئج ياااب إيااران املفااا: الغياااب
َ اري  . يفن السُّاوريأمريكا وإيران، اليت  اب  منذ فرتة عن التصراات   الش  بَاتأ

الااااذي ياااادرك الااااروس واألمريكااااان  2ڤفيمااااا العااااامل وحناااان خاصااااة منشااااغلون جبنياااا
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ضاامهم اإلعالمااي ملااؤمتر  ، ومااع ۤذلااَك فااَّن  ممتنعااةانعقاااده شاابه  والغاارب أن فاارص
 .اجدًّ  هب     2ڤجني

، ال ناااادري حقيقتهااااا، ة  إيراني اااا ة  أمريكي اااا ناااايفاجئ العااااامل،  البااااا ، بتفامهااااات  
 .عاملنا العر  بكلد تيفهيد وۤلكنا َها ليس  مما يسرُّ 

متها إيران ألمريكاا مان اليت قد   الوثيقة: احلدثعلٰى فقط نلقيه  صغ    ضوء  
أجاال التفامهاااات القادمااة تتضااامن بنااادا  يقضااي بااااالعرتاف املتبااادل بتاااوااع منااااطق 

 .النفوذ   املنطقة
 .وهم أو خيالٰهذا : قد يقول قا ل

 .الوهم واييال أن تط  فوق الواقع  ا هو    واقعي
 .جيدة ايريطة احلالية قراءة   تقرؤواأرجو أن 

إشراك إيران   علٰى و  الدُّ وَح  ٰ الباب اإلصرار اإليراين الروني ا ٰهذومن 
 .األامة السُّورية ڤجني

 صور اإليراين؟الت  ٰهذا لوال  صفة   ملاذا تشارك وبيفيد 
ال مااااااانع ماااااان : م تعليقااااااا  علااااااى ٰهااااااذا اإلصاااااارار2/11/2112هتباااااا    

 هاااااااي أن  فاحلقيقاااااااة الااااااايت جياااااااب أن نعااااااارتف قاااااااا . 2ڤمشاااااااارهة إياااااااران   جنيااااااا
ااااااااا الندظاااااااااام وإياااااااااران طااااااااارف  واحاااااااااد    املعرهاااااااااة ضاااااااااد   اااااااااوري والث اااااااااالش  ورة عب السُّ

ااااااااوري   التصاااااااااراات و   املعرهااااااااة،  إيااااااااران شاااااااااريك   ة، وماااااااان ايطااااااااايف القااااااااول إن  السُّ
ااااااهلُّهااااااا واحلقااااااا ق واملعطيااااااات   ال مااااااانع ماااااان أن ولااااااۤذلك ... احلقيقااااااةٰهااااااذه د تؤهد

ا أن تكاااااون إياااااران أو أن يكاااااون إماااااوٰلكااااان تكاااااون إياااااران طرفاااااا    املفاوضاااااات، 
 وماااااااع ۤذلاااااااَك أنأ . ، ومااااااان  ااااااا  اإلنصااااااااف أن يكوناااااااا معاااااااا  ڤالندظاااااااام   جنيااااااا

َ فاااااون تاااادخل إيااااران طرفااااا    احلااااوار والت   مااااا اتااااا  فٰهااااذا الندظااااام املعارضااااة بَاااااتأ
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تتعشاااااى ومتشااااااي أن أناااااااس علاااااٰى  ڤوأماااااا أن حتضاااااار إياااااران جنياااااا. توضاااااي   إىٰل 
الندظاااااام واملعارضاااااة للتحااااااور فهاااااو أمااااار ميكااااان أن  مثااااال بقياااااة املااااادعوين، ويرتهاااااون

َرٰى،أو بااااااا ساااااااتوعب أو ياااااااتم تقبلاااااااه بصااااااايغة  يض  الااااااار  أم  مااااااان عبثياااااااة ٰهاااااااذا علاااااااٰى  يفضخأ
ففاااااااي  ااااااالد هااااااالد املتاااااااوافر مااااااان . أصاااااااال   ڤٰهاااااااذا إذا انعقاااااااد جنيااااااا... املشاااااااروع
إذا ضاااااعفنا مااااا فيهااااا ماااان حماناااان ماااارتت وثااااالث وَحاااا  ٰ ا ن، َحاااا  ٰ املعطيااااات 
املااااؤمتر لاااان  حماناااان، فااااَّن  أن ااااهض ر ماااارات، أعاااا  هاااال مااااا ميكاااان أن يظاااان باااال عشاااا

 .وإذا عقد فلن يكون إال عبثا  وهدرا  للوق  وقتال  لألروا . يعقد
لااااادخول إياااااران  مفتاااااا    هض ألن ااااايساااااتحقُّ جنياااااڤ أن نطيااااال الوقاااااوف عناااااده 

حتقيااااق مشااااروعها وطموحهااااا اإلمرباطااااوري، فهااااو مصاااا ي إليااااران أهثاااار ممااااا إىٰل 
َ مسااااتقبل الوصاااال جيداااا يااااتم  وَحاااا  ٰ . ورة أو الندظااااام ي لسااااوريا الث ااااهااااو مصاااا دا  بَاااااتأ

احلااااااال اإلياااااااراين  ڤذاهتاااااااا، جنيااااااا ڤناااااااوريا ومساااااااتقبل إياااااااران هاااااااان ايااااااايط جنيااااااا
اااااوري ڤوجنيااااا وٰهاااااذا ماااااا يكشاااااف لناااااا عااااان نااااابب الغيااااااب املفااااااجئ . احلااااال السُّ

 .يفن السُّوريصراات بالش  املؤق  إليراين عن الت  
أو شاهرين قاول أمريكاا  شاهر   عشر ننوات وحنان نسامع هال  من أهثر منذ 
 ،«!!!أمااام إيااران الفرصااة األخاا ة وجيااب انااتغالهلا   امللااف النااووي» :وصااحبها
 .اهتمع الدو ٰهذا أبدا  من  واحدة   ظ العراق بفرصة  ابينما مل 

 أماااااااام إياااااااران فرصاااااااة  : وبعاااااااد عشااااااار نااااااانوات مااااااان قاااااااول اهتماااااااع الغااااااار 
أمااااااام اهتمااااااع : إيااااااران اليااااااوم صااااااارت تقااااااول !!!وية امللااااااف النااااااووية لتسااااااتارخيي اااااا

صاااااري  هاااااان ٰهاااااذا  الت   !!!لتسااااوية امللاااااف الناااااووي اإليااااراين ة  الاااادو  فرصاااااة تارخيي ااااا
 .م8/11/2112يوم السب  

 فماذا حدث؟
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إيااران أهناا  أامااة برنا هااا النااووي مقاباال أن  أن      أنااا وحااديو اا د  أ اانُّ 
 حال   أيد وعلٰى . قتضي بر ة احلسابات ضمن أطر جديدةيٰهذا . تبقى   نوريا

لايس إال  نما حادث ا  ووي اإليراين قد انته ، وإن  أامة الربنامإ الن   أن   ال أ نُّ 
  الوضع السُّوري، ونرعان ما نتعود أامة     مؤق   ة لتحقيق مكسب  إيراني   مناورة  

 .ووي اإليراين من جديدالربنامإ الن  
 ريااب يقااول  تفاااق الااذي ناايعلن عنااه   املااؤمتر بعااد قلياال اتفاااق  اال أصااال  

هاااااا   مصااااايب ومل ياااااتم االعااااارتاف حبقد االعااااارتاف بربناااااامإ إياااااران   الت   َت  : ماااااثال  
 .مصيبالت  

ورة أقول بعد قليل ألن  ٰهذا املقال  موع تعليقات متتابعة لعالقة إياران باالث  
 .السُّورية ومستقبلها   املنطقة

هال انتهاى امللاف الناووي : صارااتساريبات والت  فاون وبادأت الت  نتهى الت  ا
 اإليراين؟

بعااد دقااا ق ماان  ةة األمريكي ااروري أن يعلاان واياار ايارجي ااهاال هااان ماان الض اا
ٰهااذا هثاار  وجااب أإناارا يل باتاا  ا ن بيفمااان  توافااق إيااران مااع اهتمااع الاادو  أن  

 خاااااص يعلاااان فيااااه أن   كااااي ذاتااااه  ااااؤمتر صااااحا ر يتلااااوه الاااار يس األمري   االتفاااااق، 
 االتفاق؟؟؟ٰهذا إنرا يل ا ن بيفمان هب  بسبب 

 .موجودبضد  أن هض ال  نر  َ  ة 
االت  ٰهاذا تصري  أهارب رأنات   أهارب دولاة   العاامل  إن   ا ريع جادًّ صاري  الس 

إناارا يل  فاااون والصااراع هااان ماان أجاالالت  ٰهااذا ن هاال يفيااوحي للبشاارية مجعاااء وهاا
 يوحي بيفن  ... ةة واالتفاقيات الدولي  ة والقوانت الدولي  وليس من أجل املعاي  الدولي  

  .دول العامل العظمى هلها خدما  إلنرا يل فقط
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 .أبدا  هۤذلَك األمر   حقيقته ليس  
إنااااااارا يل وجااااااادت لتمااااااادمهم ولااااااايس ليمااااااادموها، وخااااااادمتهم هلاااااااا هاااااااي 

اااااااالبااااااااب ال ماااااااانع مااااااان القاااااااول ٰهاااااااذا ومااااااان . خدماااااااة ألنفساااااااهم ال أهثااااااار  مإ نا هض
 .خيدمون إنرا يل
رعة جيعال مان اهتماع السُّاقٰاذه اإلعاالن ٰهاذا أن يعلان ها ي وأوباماا وٰلكن 

فماا الاذي ميكان أن . اللهام إال إذا هاان وراء األهماة ماا وراءهاا ،الدو  أضاحوهة
 يكون وراء األهمة؟

مادار علاٰى ة ة اإليراني امريكي اسريبات اليت وصل  إلينا للمفاوضات األالت   إن  
ظار عان توافقاات صاري  جااء للفا  الن  الت  ٰهاذا  األشهر الثمانية املاضية ياوحي بايفن  

َ ة ضامني   امللااف  أن     إيااران وأمريكااا حااول النفاوذ اإليااراين   املنطقااة وال شااك  بَاااتأ
ااوري بينهاااا اهلااادف  وحااوا بااايفن  ا أماااا قاااد هااان نااارًّ إىٰل ال يلتاااف اَّللااون وَحاا  ٰ . السُّ

 . اية إنرا يل من النووي اإليراين اَّتمل
ا فاااَّيران لااان تكاااون عااادوًّ . لااايس مااان إيااارانوٰلكااان لقاااد متااا   اياااة إنااارا يل 

 .إلنرا يل،  اية إنرا يل نتكون من خالل الدور اإليراين ا ديد   املنطقة
 .بعيدا  ۤذلَك قد يرى بعضهم 

 .ال بيفس
 .ضارا  ۤذلَك لن يكون 

نااحة وعلاٰى ة خاالل األياام القريباة، احة السُّاوري  الس اعلٰى ر التطورات لننتظ
 .املنطقة خالل األشهر القادمة

لااان تتااايفخر الباااوادر الااايت ناااتجعلنا نقااارتب أهثااار مااان مضاااامت املفاوضاااات 
َ رية السد   .إيران وأمريكابَاتأ
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ووي مااا حااي هنايااة أامااة امللااف الناا دا  أن  حااال جيااب أن ناادرك جيداا أيد علااٰى 
علٰى الوهم ٰهذا إ هار علٰى اإليراين ليس إال ومها  تآمر عليه ا ميع، تآمر ا ميع 

اإلطاالق، هال ماا هاان نقااط اتفااق علاٰى  توافاق حانام   مل ادث أيُّ . حقيقةأن هض 
. التوافاق عليهاا مناذ أهثار مان واس نانوات ة،  امضاة، هاي نفساها الايت ت  نرابي  

مناذ حناو واس هۤذلَك ة امللف النووي اإليراين، ومل يكن  هناية أامٰهذا فلماذا حي 
 .ننوات

إدارة الر يس أوباما اليت وافق  علٰى  املسؤولون األمريكيون شنوا مجلة هب ة  
وإيااران . خاارو  إيااران منتصاارة وحتقيااق مطالبهااا املرفوضااة منااذ عشاار ناانواتعلااٰى 

  خرجاااا  منتصاااارة  واحلقيقااااة أن  إيااااران هااااي الاااايت. ا خرجاااا  منتصاااارة  َهااااأعلناااا  أنا  
 .هلها  األحوالب

، وأبقااا  األماااور حانااام   تنااااال   م أي  ا مل تقااادد َهااان   أنا  ماااانتصاااار إياااران يك
قاا  امللااف وايااالف بضااع أشااهر ترفااع فيهااا القيااود واحلصااار وتتفاار  معلقااة، وعل  

وإعادة ترتيب أوراقها   املنطقة ريثما يتم حسام  خاصر علٰى حنو  للملف السُّورية 
ااوري ومعرفااة مصاا  الندظااام، امللااف ا ااوري ضااوء مصاا  الندظااام وعلااٰى لسُّ يكااون السُّ

 .وططها للمرحلة التالية
ال ميكاان أن نفهاام مااا ميكاان أن تااؤول إليااه األمااور إال إذا ، حااال أيد وعلااٰى 
 :أدرهنا أمرين

وال جيااوا أن يسااتهان . وخطاا    يانااة عريااق  الاادهاء اإليااراين   السد  األول أن  
 .ن األحوالبه حبال م

أن إياران تعاادي إنارا يل وأمريكاا أهثار مان العارب فهاو  من يظانُّ  الثاين أن  
 .واهم
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ضوء هااتت النقطتات، و  ناياقهما جياب أن نفهام بنياة املفاوضاات وعلٰى 
 .ا نإىٰل اعتبار الواليات املتحدة الشرطي العاملي األول علٰى . ةني  ة اإليرااألمريكي  

 ؟هل انتهى األمر هنا
 .د أن هض مل ينته ولن ينتهيمن املؤه  

عليقااات الساابقة ماان ٰهااذا املقاال أن  الوثيقااة الاايت قاادمتها ذهرناا   نااياق الت  
إيران ألمريكا من أجل التفامهات القادمة تتضمن بندا  يقضي بااالعرتاف املتباادل 

 .بتوااع مناطق النفوذ   املنطقة
يااااران إ أي إن  . قاااارب تقااااديرعلااااٰى أم 2112هااااان ۤذلااااَك   شااااهر تشاااارين 

ااا دولااة عظمااى تناااط  أمريكااا منااذ نصااف ناانةعلااٰى باادأت تتصاارف  . أناااس أهن 
أحااد األنااباب  البااا  هااو حساامها ملفهااا النااووي واقرتاقااا ماان تصاانيع  وذهرنااا أن  

وإياران ال ختفاي .  ووياة ماع أوروباا وأمريكااالنووي مهما هان  نتا إ مفاوضاهتا الن  
فهاااي . امعهاااا   املنطقاااة، وال تنفاااي تااادخلها   دول املنطقاااةۤذلاااَك؛ ال ختفاااي مط

ااا صاااارت تعلااان بصاااراحة أن    ه فارناااي، وأن  هلدااا  اطئ الغااار  مااان ايلااايإ العااار د الش 
 .   حمدودة   صفاقة  ... ةنوريا حمافظة إيراني   من إيران، وأن   العراق جزء  

َ احلت واحلتع ٰهذه الت  حتاول أن ترقد  صراات تتفل  وٰلكن  الت   صراات بَاتأ
صاراات تصاري  مان آخار ٰهاذه الت  . من املسؤولت واملثقفت اإليرانيت عفو ايااطر

مساااااااااء  ة اإليااااااااراين فااااااااؤاد ياااااااازدي علااااااااى قناااااااااة ا زياااااااارةيانااااااااي  أنااااااااتاذ العلااااااااوم السد 
حناااان مااااع حكومااااة دميقراطيااااة، ولاااان : قااااال   نااااياق الكااااالم. م12/12/2112

 طبعا  ٰهذا الكالم صفيق  . نرا يل وال تدعم املقاومةنسم  بقيام حكومة موالية إل
اااا ياااارى أن   هض ألن ااا  اااا  حماااادودة   صااافاقة   ااااوري السااا  الش  مااااع إناااارا يل يقااااف عب السُّ
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مااان يساااااند  اإياااران والندظاااام مهااااحلقيقاااة هاااي أن     حااات أن  . للمقاوماااةيعاااادي و 
 .إنرا يل وإنرا يل تساندهم

علٰى بيفي حقر تفرن إيران :  واب فسيفلتهحال، مل يرق املذيعة ا أيد علٰى 
 إلنرا يل؟ أو    موالية   نوريا حكومة موالية  

بلاد مان بلادان املنطقاة  يفهاد   ناوريا وأيد الت  علاٰى إن  إيران نتعمل : فقال
 .أن هض لن يقوم فيها حكومة موالية إلنرا يل وأمريكا

 .هنا مربط الفرس
لقاد . ناوريا فقاطعلٰى ها وليس العربية هل  املنطقة علٰى إيران تعلن وصايتها 

ة ا ناايوية خاص ااة ماان أنظمااة املنطقااة العربي اا فكثاا   . قطعاا  شااوطا  بالغااا    ۤذلااكَ 
 خيطائ مان يظان أن  : ولاۤذلك بادأت ٰهاذا املقاال بقاو . حكوماات صافوية بامتيااا

ماان أجاال  دول ايلاايإ العاار  خااالل أيااام قليلااة   التهااام هاالد علااٰى  إيااران  اا  قااادرة  
 .جديدة   فرن تسويات  

 .اجديًّ ۤذلَك تفك ا  إيران ال تفكر    وخيطئ من يظن أن  
ٰهااااذا احتياااااط ملثاااال  وخيطاااائ ماااان يظاااان أن دول ايلاااايإ العاااار  اختااااذت أي  

 .التهديد اَّتمل بشدة
الفرصة املتاحة ا ن أمام دول ايلايإ الختااذ  يعتقد أن  يظن أو وخيطئ من 
 .هث ا  االحتياطات نتبقى  

أن تظاااان أن الواليااااات هااااي وأهاااارب خطييفااااة ترتكبهااااا دول ايلاااايإ امليمونااااة 
 .املتحدة نتدافع عنها مثلما دافع  عن الكوي  يوما  ما

ال يفتيف املثقفون العرب ومن ورا هم نيانيون وإعالميون عن مهامجاة إياران 
ا أنفساهم فاو وفض  مطامعهاا   السايطرة علاى املنطقاة العربياة، ولكان قلايال  ماا هل  
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إيااران أن  عناااء النظاار إىل أبعااد ماان أنااوفهم قلاايال ، لينظااروا إىل حقيقااة أن ماان حااقد 
ماااذا فعلنااا حناان العاارب هااي ال وٰلكاان  ...ۤذلااكَ تباا  أ ادهااا وأن تطمااع   حتقيااق 

 غ ة الدحة اليت يتلتهمها هذا القرش؟نكون األحاك الص  
 .لالام بكث من آفات األنظمة العربية أهنا ذهية أهثر من ا

ومااان معاااامل هاااذا الاااذهاء الفاااا ض عااان احلاجاااة أهنااام أوهلاااوا أمااار وضاااع حاااد 
لتعاا م القاوة اإليرانياة، واحلاد مان نفوذهاا   املنطقاة العربياة إىل الوالياات املتحاادة 

 .األمريكية
تقانام املنطقاة علاٰى فهل نايحق هلام االعارتان إذا توافقا  أمريكاا وإياران 

 بطريقة جديدة؟؟؟
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 ملاذا ال يريدون
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هري  التي يجب لن يدرنصا الجمي   ةالحقيق
 نرررلِّعلرررى مررر  إيرررران  ْ َقلمرينرررا نسَّررر لنَّ

ة، ولررة اإلسرر ميَّ الخطرروا  فرري محاربررة الدَّ  
ورسررم  إيررران لنفسررصا دورهررا وقرردرتصا   

ة رة األمرينيَّرر االفعررل ولبل رر  اررإلد  علررى 
علرى  مما ستفعله، ولمرينا موافقة بنسق 

ذلرر، ، وراعررية برره ومسرررورة، وستنشررف  
 .ذه الحقيقررررررررةاأليررررررررام القادمررررررررة هرررررررر
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ينقسم ٰهذه المقال في حقيقة األمر 
:  لٰى أربعة مقاالت أولهما تحت عنوان
لماذا ال يريدون  شراك  يران؟، والمقال 

الت منفع اإليرانيف : الثاني تحت عنوان
: جعلت عنوان جمعهماولۤذلك . الكاذب

والثالث هو الغزل . منع  يران وتحبيذ  يران
األمريكي السفوري اإليراني، والرابع هو  يران 

كلها  . من قلب السعودية تقود المنطقة
 .م0212كتبت في أواسط أيلول 

 (9)لماذا ال يريدون إشرا، إيران؟
ولااااااة الد   الاااااادو  ضااااااد  الت حااااااالف للمشااااااارهة    طلااااااب   إيااااااران مل تتلااااااق أي  

، جهاااة أوىلاحللاااف مااان ٰهاااذا إياااران تعلااان رفضاااها املشاااارهة   وٰلكااان   .ةاإلناااالمي  
اَرىٰ ة مان ولة اإلناالمي  الد  علٰى وتستفز أمريكا للمضي   القضاء  فهاذا  .جهاة أضخأ

ولاة اإلناالمية، اجع عان ضارب الد  الغرب من أجل عدم الرت   خامنيفي أمس يستفز  
 .«ةولة اإلنالمي  الد  علٰى ة الغرب   القضاء  جدي    يشكُّ » :إ ن هض قال 

ورط   الغااارب أدرك عواقااااب الت اااا أن  انتشااااعر فيماااا يباااادو  هض ألن ااااۤذلااااَك قاااال 
علاٰى ما حاول  الصحافة الربيطانياة تبياناة وٰهذا ، (السنة يع )انتعداء املسلمت 

طة الايت وقاع فيهاا الغارب الور ٰهذه الثة املاضية، اليت أدره  خطورة مدار األيام الث  
                                                           

 .م16/8/2112ا هتب ٰهذا املقال ونشر   (  8)
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ٰهاذا ة، وبعضهم وجه حتذيرات شديدة ألوباما من وااطر ولة اإلنالمي   حاربة الد  
 .ورطالت  

م الندظاااااإيااااران وال  األقاااال ال تريااااد أمريكااااا والغاااارب ضاااام  علااااٰى حتدياااادا  هلٰااااذا 
 احللف؟إىٰل ي السُّور 

التحاالف، ة   إيران مشرته قبل ا واب والتوضي  جيب أن نعلم أن  وٰلكن 
مان اارص  ، وهي أشدُّ ة أهثر من   ها بكث   ولة اإلنالمي  ومسامهة   حماربة الد  

اا ... ةولاة اإلناالمي  الد  علاٰى القضااء علٰى  األنظماة  حارصَ ۤذلاَك ها صضايفاوق حر رض  
 .ةالعربي  

األرن  متلااف علااٰى ة أم مل تعاارتف هااي موجااودة بقااو  إيااران يعاا  اعرتفاا  
 .ةولة اإلنالمي  لوجود   حماربة الد  أنواع ا

 ي؟السُّور م الندظاملاذا ال تريد أمريكا والغرب إشراك إيران وال وٰلكن 
َاااااا يستحساااااان القاااااول ااااااا ال ترياااااد إشااااااراههما وإيد ملاااااااذا : ال جياااااوا القاااااول إهن 

ال ترياااااد اإلفصاااااا  أو فضااااا  مشاااااارهتهما   الت حاااااالف والت نسااااايق معهماااااا علاااااٰى 
 املأل؟

ااا أن   احلقيقاااة الورطاااة   ٰهاااذه ديدة مااان أمريكاااا والغااارب أدرهاااوا ايطاااورة الش 
دون ( السااانة)ا حتاااارب اإلنااالم َهااأنا  باااۤذلَك ة، فهاااي تعلاان ولاااة اإلنااالمي  حماربااة الد  

اا يعة ضاد  رف عان جارا م الشدا اضات الط اا. ومقصاودة   مباشارة    ا ه، وبطريقاة   نة السُّ
 .عراق ونوريا ولبنان وإيرانل  ا

حااااالف ناااايزيد أحقاااااد اإلنااااالم   الت   إيااااران علنااااا   كإشاااارا أدرهاااا  أن  لقااااد 
، إن مل يكن اليوم علٰى يد ٰهذا ا يل الغا ب همة املوااين ضد  ويقلب هف  ( السنة)

فااجر،  ة بوضاو   ن  السُّا احلارب ناتبدو ضاد   ، ألن  عن الوعي فعلٰى يد ا يال القاادم
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ة وحساااب هماااا الدولاااة اإلناااالمي   اإلرهااااب هماااا يزعماااون، وال ضاااد   وليسااا  ضاااد  
 .يزعمون

علاٰى  ماع إياران   أ قَ أمريكاا نس ا أن  هي اليت جيب أن يدرهها ا ميع  ةاحلقيق
ة، ورحاا  إيااران لنفسااها دورهااا وقاادرهتا ولااة اإلنااالمي  ايطااوات   حماربااة الد   هاالد 
علاااٰى قاااة ة بنساااق مماااا ناااتفعله، وأمريكاااا موافرة األمريكي ااااالفعااال وأبلغااا  اإلدعلاااٰى 

وهل ما يقاال  .ۤذلَك، وراضية به ومسرورة، ونتكشف األيام القادمة ٰهذه احلقيقة
حاااالف، أو رفاااض إياااران املشاااارهة   عااادم ر باااة أمريكاااا  شاااارهة إياااران   الت  عااان 
 رفت ألن  هاااذب أ اااق مااان الط اااوۤلكن اااهض  صاااراا  خالصاااا ،  الف لااايس إال هاااذبا  حاااالت  

 .ۤذلكَ لنة نابقا  تثب  عكس األرن، واملععلٰى احلقا ق 
ااور م الندظاااعلااٰى ينطبااق األماار نفسااه  ااالسُّ هل أن نفهاام ي، وهنااا صااار ماان الس 

َ املغاالة املضحكة  ي مان السُّاور م الندظاار فيفمريكاا حتاذد . ي وأمريكااالسُّور م الندظابَاتأ
م الندظاا وهاي تعلام متاام العلام أن  . هتا إذا قصف  داعا    ناوريااانتهداف طا ر 

 .ي أصال لن يرد وال ميكن أن يردالسُّور 
علاااٰى حنااان حريصاااون : صاااري  األمريكاااي يقاااول بوضاااو  ومباشااارةالت  وٰلكااان  

 ...ي، ولن نضرقا، ولن نعطلهاالسُّور ظام القوى العسكرية للند علٰى احلفا  
 (8)التمن  اإليراني الناذب

و  لضاارب هتباا  قباال أي ااام عاان ناابب عاادم إشااراك إيااران   الت حااالف الااد
وٰلكن  األماور علاٰى درجاة مان السُّامونة والت حادي واملصا ي ة ماا . الد ولة اإلنالمي ة

                                                           

 .م19/8/2112ا هتب ٰهذا املقال ونشر   (   )
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مل يتغااا  شااايء   حقيقاااة املوقاااف، . جيعااال َ  اااة مساااتجدات هااال ياااوم وهااال نااااعة
 .وٰلكن  معطيات جديدة تتكشف

 يتمنعن وهن الرا بات؟: هل يص  قول
والت ناقضاات   الت صاراات اإليراني اة  .املسيفلة أبعد مان ۤذلاَك وأخطار بكثا 

فقد صر   املرشد األعلى خامنيفي وال أعرف هيف صر   وهاو علاٰى . اعلها مهزلة  
فاراش املاوت أن  إيااران ترياد االشاارتاك   الت حاالف، وهاۤذلَك فعاال ر ايس ا مهوريااة 

نا هضم لان يقبلاوا وهالمها ومعهماا قياادات احلارس الث اوري اإلياراين صارح وا بايف. روحاين
 .باملشارهة َح   ولو دعوا إىل ۤذلكَ 

م اَّلداااال السديانااااي 11/8/2112انتضاااااف  قناااااة العربي ااااة احلاااادث أمااااس 
وناايفلته عاان ناار أماا  املونااوي الااذي يعااد اكاام الناااطق باناام الساالطة اإليرانيااة، 

 :ٰهذا الت ناقض، فقال
املوقااااف عاااان هااااالم  وتصااااراات نااااوء ترمجااااة  هناااااك . لاااايس هناااااك تناااااقض»
ديااة، جيااب أن يكااون هناااك اجتيااا  الضااربات ا ويااة  اا   : إيااران تقااول .اإلياراين

 .«لۤذلكة بري، وإيران مستعد  
ااد خطاااب . ٰهااذا هااو الت عباا  احلقيقااي، والص ااادق عاان املوقااف اإليااراين ويؤهد
ولاااة إن  حمارباااة الد  »: روحااااين املطاااو ل قبااال أنااابوع تقريباااا  أو أهثااار قلااايال ، إذا قاااال
 .«اإلنالمي ة حتتا  إىٰل حتالف  دو ر هب  ، وتنسيق جهود هب 

 ماحقااة   ناااحقة   إيااران تريااد ضااربة   أن  بوضااو  وصااراحة ومباشاارة  ۤذلااكَ يعاا  
تكاااون هاااي الااايت اتاااا  وحتتااال املنااااطق الااايت ترياااد أن و  للدولاااة اإلناااالمي ة، ماحياااة  

حهااا ٰهااذا بناااء علااى معطيااات واقعي ااة ، وياايفي اقرتاةولااة اإلنااالمي  تساايطر عليهااا الد  
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ااة    االد ٰهااذه  تفاارن ذاهتااا، واعاال إيااران هااي الوحياادة تقريبااا  املؤه لااة هلااذه املهم 
 :الظُّروف، وأبرا ٰهذه املعطيات

انتغالل حقيقة أن هض ال ميكن حسم املعرهة جوًّا، وأن  القصاف ا اوي  : أوالً 
وال بضاااد  مااان . ي علاااٰى الد ولاااة اإلناااالمي ةمهماااا طاااال وهاااان فَّن اااهض ال ميكااان أن يقضااا

. االجتيااا  الااربيد لتطهاا  األرن والقضاااء علااٰى الوجااود الفعلااي للد ولااة اإلنااالمي ة
و  ٰهذا الت صور والت صوير ابتازاا  ألمريكاا والت حاالف مان جهاة ، وحتاريض  وتوضاي   

ن  احلرب نتكون بالض اربات للت حالف ملا جيب أن يفعله بعد الرت هيز الكب  علٰى أ
ا وي ة فقط واالعتماد علٰى ا ي  العراقي والكردي فقط، ومها هالمها عاجز  عان 
مواجهة الد ولة اإلناالمي ة، وعااجز  عان حسام املعرهاة َحا      الد الغطااء ا اويد 

 .الغر د 
هماة، مان ناحياة أن هض ال يوجد   هاا   ا اوار يساتطيع القياام قٰاذه امل: ثانياً 

ألهنا ال تريد ولان تسام  بادخول الادول . عدد ا ند والكفاءة العسكري ة والقتالي ة
 .تريد أن تتفرد هي بالسديادة عليها... العربية إىٰل املنطقة وال ترهيا

الغرب هلُّه رافض متاما  لالشرتاك   أيد حرب برية   املنطقة، ختوفاا  : ثالثاً 
 . ما اال يتجر عها منذ احتالل أفغانستانمن ذوق الويالت اليت

عجاز الد ولاة العربي اة عان خاون ٰهاذه املعرهاة ألناباب أخالقي اة أماام : رابعاً 
شاااعوقا، خوفاااا  مااان حتريضاااها علاااٰى الت عااااطف ماااع الد ولاااة اإلناااالمي ة، وخوفاااا  مااان 

 .انشقاق ٰهذه ا يوش والتحاقها بالد ولة اإلنالمي ة
اااايادة اإليرانيااااة، وهااااي أصااااال  حتاااا  وبااااذلك تكااااون العاااار  اق هلهااااا حتاااا  السد

اااااهوهنااااا تساااايطر علااااى املنااااناااايطرهتا،   فااااَّذا . وعلااااٰى الساااالطة السيانااااي ة ةيعي  طق الشد
َرٰى فلن يستطيع أحد  إخراجها منها  .احتل  املناطق األضخأ
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ااا. ةؤياااة اإليراني اااالرُّ  قَ فأاااوَ  يساااتتب األمااانض  وباااذلك يعي يعااا  يصاااب  اهلاااالل الشد
ميفااة  دامغااة   منااذ أهثاار ماان عشاار ناانوات حقيقااة  ا  حااذر منااه امللااك عبااد الااذي 
 .بامليفة

 َ َااا املساايفلة توايااع أدوار   الت صااراات بَاااتأ ، وإي  إذن ال يوجااد متنُّااع  وال دالل 
وقااد أقاار  املونااوي ذاتااه ... فالت نساايق قااا م  علااٰى قَااَدم  وناااق  . اإليااران واألمريكااان

اااري، نااااهيكم عااان االعرتافاااات الص اااراة ملمتلاااف القاااادة بوجاااود ٰهاااذا الت نسااايق ا لسد
... اإلياارانيت بوجااود قااو اهتم ومليشااياهتم علااٰى األرن   مقاتلااة الد ولااة اإلنااالمي ة

فكيااف إليااران ٰهااذا الوجااود القااوي والكباا  علااٰى األرن مااا مل يكاان هناااك تنساايق 
 مشرتك علٰى أعلٰى املستويات؟

نقطتااااااان ماااااان مقااااااالت آخاااااارين هلمااااااا  اااااا   أضاااااايف هنااااااا   ٰهااااااذا اإلطااااااار
ٰهاااااااااذا املكاااااااااان، ففاااااااااي مسااااااااايفلة التمناااااااااع الكااااااااااذب هتاااااااااب روبااااااااارت فيساااااااااك   

 م نقااااااااااال عاااااااااان مسااااااااااؤولت أمااااااااااريكيت16/8/2112األناااااااااادبن  الربيطانيااااااااااة   
لااااااايس فقاااااااط ولياااااااد املعلااااااام وايااااااار خارجياااااااة ناااااااوريا هاااااااو مااااااان يتونااااااال »: قاااااااوهلم
ااااور ظااااام مريكااااان هااااي يساااامحوا للند لأل تصاااارف أمريكااااا  ي بوضااااع نفسااااه حتاااا السُّ

ااااااور  يس الاااااار   باااااال إن   .ةولااااااة اإلنااااااالمي    حماربااااااة الد   ي نفسااااااه بشااااااار األنااااااد السُّ
ااااااما  لااااااه بوضااااااع نفسااااااه حتاااااا  تصاااااارُّف  أرناااااال إىٰل اإلدارة األمريكي ااااااة طالبااااااا  الس 

 .«أمريكا   حماربة اإلرهاب،   حماربة الد ولة اإلنالمي ة
علااااااااااااٰى وخية توالاااااااااااا  الصااااااااااااليات الصااااااااااااار عناااااااااااادما  م22/8/2112و  

بشااااار ضااااد الدولااااة اإلنااااالمية وجبهااااة النصاااارة علااااق  أرجاااااء متفرقااااة ماااان نااااوريا
ة لساااااوريا، وأن ربات األمريكي اااااالض ااااا ا عفاااااري مااااان واشااااانطن تيفيياااااد ناااااوريا هلاااااذه

ليااااااد املعلاااااام أعلاااااان أن ااااااهض هااااااان وو  .تعاااااااون   ٰهااااااذا اإلطااااااار نااااااوريا مسااااااتعدة أليد 
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ربات قباااال ناااااعة، ذه الض ااااتنساااايق مااااع واياااار ايارجيااااة األمريكااااي بشاااايفن ٰهااااعلااااٰى 
اااااا عااااان طرياااااق وايااااار ايارجي ااااا بشاااااار األناااااد شمصااااايًّا و  .ة العراقاااااي هماااااا اعااااامرض  

وأناااااه ربات األمريكياااااة لساااااوريا، وأعلااااان مسااااااندته هلاااااا، الض ااااا أعلااااان تيفيياااااده هلاااااذه
شاااااااريف شاااااااحادة وختمهاااااااا  ...جاااااااا  ٰهاااااااذه الضااااااارباتتعااااااااون لن   أليد  مساااااااتعد  
 .داع  مريكية ضد  ربات األبالض   ي نعيدالسُّور م الندظاإن : بقوله

 .هنا ينتهي الكالم ويط  من العت النوم واملنام
 .والس الم

 (11)ي اإليرانيالسُّورال زل األمريني 
خيار  . علٰى الر  أم  مان وضاو  احلقاا ق واتال هاا للجمياع ممان يرياد أن يارىٰ 

َ الفا: علينا ثالثي أضاواء املسار  رتة واألخارى  غاااالت أمريكاا ناوريا إياران ماا بَااتأ
 .تضحك اَّزون

بدايااااااة القصااااااة ماااااان القاااااارار األمريكااااااي الص ااااااري  الواضاااااا  الااااااذي مل يعااااااد 
هنااااااك متاااااابع  ال يعرفاااااه وهاااااو أن  الوالياااااات املتحااااادة ال ميكااااان أن تضااااارب بشاااااار 

باااال َحاااا  ٰ لااااو اعتاااادى علااااٰى جنودهااااا، وعلااااٰى حلفا هااااا، ... األنااااد مهمااااا فعاااال
علااااااٰى ترهيااااااا الكثاااااا ة الاااااايت مل يساااااام  لرتهيااااااا ولنااااااا   اعتااااااداءات نظااااااام األنااااااد 

. وهااااااۤذلَك وصااااااول القصااااااف إىٰل األردن، وعاااااادم السااااااما  بااااااالرد. بااااااالردد عليهااااااا
باااااااال وصااااااااول القصااااااااف إىٰل إناااااااارا يل ذاهتااااااااا   بعااااااااض األحيااااااااان وعاااااااادم الاااااااارد 

 !!!اإلنرا يلي، بل التماس إنرا يل العذر للنظام السُّوري

                                                           

 .م11/8/2112ا هتب ٰهذا املقال ونشر   (  12)
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اااااف  األمريكاااااي    دمشاااااق قاااااال هلييفاااااة الت نسااااايق بااااال إن  روبااااارت فاااااورد الس 
... إيااااااهم أن تتوقعاااااوا أي  مسااااااعدة  أمريكي اااااة للثاااااورة»: بوضاااااو    أوا ااااال الث اااااورة

وأعلاااان ۤذلااااَك علااااٰى املااااأل منااااذ . «أمريكااااا لاااان تساااام  باااايفي تاااادخل ملساااااعدتكم
 .حنو شهرين

باال أهثاار ماان ۤذلااَك إن  أوبامااا ذاتااه شمصاايا ، وواياار خارجيتااه جااون هاا ي 
بوضااو   صااادم منااذ أهثاار ماان ناانتت باايفهنم مااع بقاااء بشااار األنااد، صاار حا هثاا ا  

وهناك مسااع  . وأهنم مع احللد السياني لألامة السُّورية، أي مع بقاء بشار األند
 .أمريكي ة  ربي ة حثيثة   ٰهذه الفرتة لفرن بقاء بشار األند علٰى الث ورة السُّورية

َ احلات واحلات تضاحك ومع هلد ٰهاذا الوضاو  ال نفتايف نسامع مغااا  الت بَااتأ
م قاااال قا اااد احلااارس الث اااوري اإلياااراين بزهاااو 11/8/2112أماااس . البااااهي احلااازين

إناه يشابه قاول الندظاام السُّاوري . «نتندم أمريكا إذا هامجا  بشاار األناد»: وحتدر 
منااذ بدايااة الث ااورة، إهنااا مااؤامرة خارجيااة، وإذا مل تتوقااف املااؤامرة ايارجيااة فساايفحرق 

 !!األند أو حنرق البلد: انوري
 ما ٰهذا اهلراء؟ وعلٰى من تضحك؟

ا مل ولن هتامجه، فلمن إذن توجه الكالم والتحذير؟  الكلُّ يعلم أهن 
إن ااهض انااتعران بطولااة  . يباادو جليًّااا أن ااهض تصااري  شااراء ذماام ومواقااف ال أهثاار

انعان، وأن  هنااك أجوف أمام أناس  أ بياء إلقناعهم بيفن  الندظام وإيران مقاومان مم
 !!!مؤامرة أمريكي ة علٰى الندظام واملقاومة وإيران

قباااال أناااابوع تقريبااااا  هانااااا  مغاالااااة  ماااان نااااوع  أخااااارى وٰلكاااان ماااان الط بيعاااااة 
بطلهاااااااا تشااااااااك هيألااااااال ر ااااااايس هييفاااااااة األرهاااااااان املشااااااارتهة عنااااااادما حاااااااذ ر . ذاهتاااااااا
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اااااااوري مااااااان اناااااااتهداف الطااااااا ان األمريكاااااااي إذا شااااااان   اااااااارات   علاااااااٰى  الندظااااااام السُّ
 .الد ولة اإلنالمي ة   نوريا

هاال هااو هباال أم انااتهبال أم تسااويق لنظااام . ال أدري حقيقااة ٰهااذا الت حااذير
 بشار األند؟

ااوري مل ولاان وال ميكاان أن ياارد  يعلاام نانااة األمريكااان هلهاام أن  الندظااام السُّ
علاااٰى أمريكاااا َحااا   ولاااو قصاااف  مواقعاااه هاااو شمصااايًّا، فكياااف إذا هانااا  أمريكاااا 

تهدف مواقااع الد ولااة اإلنااالمي ة الاايت باتاا  هااي ايطاار احلقيقااي األهاارب علااٰى تساا
 !نظام بشار األند؟

إناااارا يل انااااتهدف  مواقااااع الندظااااام قباااال الث ااااورة و  أثناااااء الث ااااورة عشاااارات 
... املااااارات، ومل يطلاااااق عليهاااااا طلقاااااة  واحااااادة  مااااان أيد ناااااوع  مااااان أناااااواع الساااااال 

أمريكي ااااة وهااااي تقضااااي لااااه علااااى خصااااومه  فهاااال يعقاااال أن يسااااتهدف أي  طااااا رة  
 !وأعدا ه؟

اااااوري مل تااااانص أبااااادا  علاااااٰى اناااااتهداف الطااااا ان  إن  تصاااااراات الندظاااااام السُّ
األمريكاي، أشادُّها، وأعنفهااا، وأعجبهاا، وأ رقااا، تصاري  ولياد املعلاام مناذ أنااابيع 

وريا من يرياد االعتاداء علاٰى نا»: قليلة عندما قال قولته اليت ما اال  حت  العلماء
وعنادما نايفل إذا ماا ت العادوان مان دون تنسايق، . «ال مربدر له إال بالتنسايق معناا

ااار   املضاااادات الااايت يلكهاااا»: قاااال قاااد : ، مل يقااال ننساااتمدمها، قاااال«قاااد نفكد
 .نفكدر، يع  قد ال نفكر أيضا  

حنن : يقول بوضو  ومباشرةإن  التحذير األمريكي   حقيقة األمر يريد أن 
ي، ولان نضارقا، ولان السُّاور احلفاا  علاى القاوى العساكرية للنظاام علٰى حريصون 
 ؟ترىٰ  احلرص ياٰهذا لماذا ف. نعطلها
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وهنااااااا . هنااااااا نعااااااود إىٰل اإلميااااااان األمريكااااااي ببشااااااار األنااااااد وضاااااارورة بقا ااااااه
أيضااااااا  تااااااد التوافااااااق األمريكااااااي اإليااااااراين الص ااااااري  التااااااام علااااااٰى مسااااااتقبل نااااااوريا 

 .وبشار األند
اااؤال الاااذ إذا هانااا  أمريكاااا وإياااران متفقتاااان   : ي نااايفرن ذاتاااه هنااااوالسُّ
فلماذا يدعي ، (11)ما ادث   نورياونوريا، ومتفقتان علٰى مص  بشار األند 

نقبال إياران   التحاالف جياب أن تغا  موقفهاا أن اهض َحا    ، قبل أماس، ه يجون  
 مما ادث   نوريا؟؟

 الوقاحة؟ٰهذه ما 
 إيران   موقفها إذا هان التوافق بينهما تام  تقريبا ؟ وما الذي جيب أن تغ ه

 (12)من قلب السعودية إيران تقود المنطقة
وَحااا  ٰ يكمااال النقااار باااالزعور،   ٰهاااذا الياااوم ذاتاااه،   اجتمااااع عشااار دول   

جاون ها ي مان قلاب جدة، َّاربة الدولة اإلنالمي ة، أعلن واير ايارجي اة األمريكاي 
 .«عليه فق  ط مت  إيران نيوهل إليها أمر إدارة املنطقة وفق وط  » عودية أن  السُّ 

 حرفيًّا؟ۤذلَك هل قال 
مان ا ن فصااعدا  ميكان إلياران »: صاري ، قاالال، قاله تلميحا  يقرتب مان الت  

ٰهذا ما قاله حرفيًّا، من قلب السعودية بقارار أمريكاي . «أن تضطلع بدور   املنطقة
 .إيران نتقود املنطقة

                                                           

نيكون بالضرورة أبدا ، وأرج  أن هض ما يريدانه هو وٰلكن  ليس ٰهذا ما . ا ٰهذا ما يتفقان عليه، ما يردانه(  11)
الذي لن يكون، فاألمور انفل  من عقاهلا منذ فرتة ولن يكون من السهل ضبطها أبدا ، مع هل ا هود  

 .األمريكية اإلنرا يلية العربية النتيعاب الصدمة وااوا الفوضى وإعادة األمور إىٰل نصاقا
 .م   عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي6/11/12/2112ا نشرت ٰهذه الفقرة     (12)
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 طقة بالوهالة؟نإيران نتقود امل    أن  ۤذلَك وهل يع  
ة عودي  مان قلاب السُّا ة  ل مر  ا ألو  علن عنها رحيًّ ا أض هَ الدور واملهمة أنا  ٰهذا حالوة 
َرٰى  دولة   يد أوليس من   .  العاملأضخأ

 وعاش  بالد العرب أوطاين 
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 :وهنرررررررررررررررا سررررررررررررررريبرز السررررررررررررررر ال
المسرررلمون يعررردون الشررريعية مسرررلمين،   
فلمررررررراذا يعررررررردُّ الشررررررريعة  المسرررررررلمين 

 مسرررررررررررررررررررررررررررررلمين؟ غيرررررررررررررررررررررررررررررر
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المنطقة فيما يبدو أصبحت ملعباً 
للجميع، الجميع الذين يبدون متناقضين في 
الظاهر، والمتصارعين أو الخصوم حقيقة، 
والمعلب مفتوح بانفراج شديد لدفول 

سيكون من الصعب تخيل  العبين آفرين
 .دفولهم  لٰى ٰهذه الحلبة

شاايفن باااقي فصااول هااذذا الكتاااب أهثرهااا فااَّن ٰهااذا الفصاال يتكااون ماان أهثاار 
الفااارس يقااااتلون ، و الطاولاااة تنقلاااب  ٰهاااذا الفصااال أربعاااة مقااااالت هاااي . مااان مقاااال

هضتاب . األناد حاامي إنارا يل :إياران تقاول، احلارمعلاٰى إياران عينهاا ، العرب بالعرب
م، وهتااااب الثانيااااان ونشاااارا   أوانااااط 2112مااااايو / الن ونشاااارا   أونااااط أياااااراألو 

 .م2112أهتوبر / تشرين األول
 (12)الطاولة تنقلب

 اإلعالمااااااايد  ا  حااااااازب وجهااااااااا إياااااااران مااااااان ادرةالص ااااااا األخااااااا ة صااااااارااتالت  
 توتغاااااا    انقلباااااا ، اولااااااةالط   إن   تقااااااول األرنعلااااااٰى  طياااااااتعامل بعااااااض جاناااااابإىٰل 

اااااا  القادماااااة املرحلاااااة ونتشاااااهد هاااااا،هل املعادلاااااة  جديااااادة   معطياااااات   قريباااااة   ام  أي ااااا  ورض  
 .اجدًّ  وخط ة  

 نشاارات   ونشاارتهۤذلااَك    مقاااال   هتباا  أشااهر نااتة حنااو منااذ إيند  أقااول، وباايفمل  
 .أحذدر فيه من ٰهذه الت طورات املواقع من هث      دة  متعدد 

                                                           

 .م   عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي1/5/2112ا نشر ٰهذا املقال     (12)



 

 56 

ا  يبدو واحدة   ونتيجة   رات  مؤشد  ةثالث أمام حنن ا  أهيدة  أهن   :ة  قطعي   نتكونورض  
ااااااااااا متتالياااااااااااة ةإيراني ااااااااااا تصاااااااااااراات: أوالً   ناااااااااااوريا   الوضاااااااااااععلاااااااااااٰى  يطرةبالس 
 وهثاااااا  الباناااااايإ، ماااااان ألااااااف وثالثاااااات ميفااااااة ماااااان احااااااتالل جااااااي  إرنااااااال وآخرهااااااا
 .فعال   األرنعلٰى  منهم

   الوضاع ءبَّهناا قارارا   أخاذت املقاوماة بايفن   يكاررون ا  حازب إعالمياو: ثانياً 
 .وتابعا   هلا جنديًّا إال ا  حزب وليس إيران هي املقاومة. املوضوع وحسم نوريا

 وهااؤالء. أوروباااإىٰل  اللجااوء طااالبت أوروباااإىٰل  أنفسااهم العلااويت هااروب: ثالثةةاً 
 بسابب نايمتدُّ  الاذي راعالصدا مان فاونيتمو   أو اإليراين االحتالل يستنكرون ما  البا  
 .نوريا   الوضعلٰى ع إيران نيطرة

 :تيجةالن  
اااااا علااااٰى . رحيًّااااا نااااوريا نااااتحتلُّ  إيااااران أن   هااااي  ناااااوريا، ماااان معاااات مقطااااعرض  
اااااااا علاااااااٰى    وباااااااذلك. األرنعلاااااااٰى  الوضاااااااع ربتطاااااااوُّ  مناااااااوط   األمااااااار. ناااااااوريا هااااااالد ورض  

 يعاااااا وٰهااااااذا . ولبناااااان فسااااااوريا العاااااراقإىٰل  إيااااااران ماااااان ةاإليراني ااااا ةاإلمرباطوي اااااا ناااااتمتدُّ 
 فيهاااااا  اااااا تقريباااااا   هااااااهلُّ  العااااار د  ايلااااايإ دول نتقضااااام إياااااران أن   مباشااااار   حناااااو   علاااااىٰ 
اااااااااا  الاااااااااايت ةاإليراني اااااااااا صاااااااااارااتالت  إىٰل  انااااااااااتتنادا   ة،اإلنااااااااااالمي   ناااااااااااتواملقد   عوديةالسُّ

ااااااا حناااااااو مناااااااذ املساااااااؤولت بعاااااااض أطلقهاااااااا ااااااا بااااااايفن   نةالس   ايلااااااايإ مااااااان الغااااااار  اطئالش 
 مااااان هثااااا   إىٰل   واناااااتنادا  . إياااااران مااااان رخيي  تاااااا جااااازء   هاااااو( عنااااادها الفارناااااي) العااااار 

 راجعاااااااااوا. مغتصااااااااابة   اَهااااااااوأنا   هلااااااااام الكعبااااااااة بااااااااايفن   تقاااااااااول الاااااااايت ةيني اااااااااالدد  صاااااااارااتالت  
 .احلقا قٰهذه  تكشف اليت اليوتيوبات
 مسااااتعمرة   ناااايكونون العااارب فااااَّن   وعاجلاااة   قريبااااة   قاااار ذي هناااااك تكااان مل إذا

 :معإ من الكلمة حتمله ما بكلد  ةفارني  
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 شييفا   يفعل أن الدو  اهتمع يستطيع ولن
 شييفا   يفعل أن الدو  اهتمع يستطيع لن
 أراد ولوَح  ٰ  شييفا   يفعل أن الدو  اهتمع يستطيع لن

 وا  وا  ووا  نااهنا ، هاواارد  لان العارب احلكاام أن  هاۤذلَك  افهموا، افهموها
 .ناهنا   العرب امك  احل كَ ر  حَ  ملا الكعبة الفرس مَ دَ هَ  لو

 (12)؟الفرسمتى يمنن هزيمة 
 ؟م  ميكن هزمية الفرس

 ...هان  إيران حتارب العرب بالعرب يوما ما
نالمي إلت للفت  اعندما جاء اإلنالم هان  ا يوش األوىل اليت تصد  َح  ٰ 

 .هي من العرب املوالت للفرس
اماع املرتزقاة مان . وريظاام السُّافاع عان الند اليوم إيران تفعل األمار ذاتاه   الادد 

 ...اليمن والعراق ولبنان وأفغانستان وتيفي قم للقتال   نوريا
ا ون جبناودهم إال   معااارك مضامونة النجااا  أو إذا الفارس مثال أمريكااا ال يزجُّ

 .آخر إال أن خيوضوا املعرهة بيفنفسهم مل يبق أمامهم خيار  
خياااااار ناااااوى أن خيوضاااااوا احلااااارب  عنااااادما ال يكاااااون أماااااامهم أيُّ أن اااااهض اعلماااااوا 
وٰهذا ما يبدو بعيدا  فالعرب التاابعون إلياران متفاانون   . م نينهزمونهض بيفنفسهم فَّنا  

الددفاع عن املصاحل الفارني ة، لألنف متفانون   الددفاع عان املصااحل الفارناي ة علاٰى 
ااايعي ة وهااام    ۤذلاااَك وامهاااون أنااااس أو حتااا  شاااعار أنا َهااام يااادافعون عااان العقيااادة الشد

ونيشعلون حربا  طا فية تيفهل األخضر واليابس طاملا  ل  رأنهم ... وامهون وامهون
 .يابسا ، ولن يهتدي منهم إال أقلهم

                                                           

 .م   عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي18/5/2112ا نشر ٰهذا املقال     (12)



 

 58 

 (15)الحرم إيران عينصا على
ة عن آية ا  حممد علي موحدي هرماين قولاه إن نقل  وهالة فارس اإليراني  

ة ياااد الوهاااابيت الاااذين ال يااادعون األم اااأعماااال احلاااإ وبيااا  ا  احلااارام، أنااا ان ب»
إذ   خطبة العيد، ۤذلَك جاء . «كل املتوخىي منانك احلإ بالش  ة تؤدد نالمي  اإل

اااا ول الاااادُّ هاااالُّ ب  همااااا  احتفلاااا  إيااااران بعيااااد األضااااحى اليااااوم األحااااد ولاااايس الس 
و  ٰهااذا البااون وحااده مااا يصاا  عالمااة انااتفهام ال تشااتفي  .(السااني ة) ةاإلنااالمي  

عياااد الفطااار لاااه ماااا يساااو  االخاااتالف فياااه، وٰلكااان هياااف ميكااان تساااوي  : وابجبااا
اختالف عيد األضحى وال وقفاة إال وقفاة عرفاة وحادها   األرن، وال حماددد هلاا 

 !!!إال بالد احلرمت؟
 دة، فااااَّن  جيداااا إذا أقيماااا  أعمااااال احلااااإ بصااااورة  »قااااا ال  إ ن ااااهض هرماااااين تااااابع  

ة إذا قاااااد رت احلاااااإ األم ااااا أن   ، مضااااايفا  «مرموقاااااة   ة  ة ناااااتتبوأ مكاناااااة اإلناااااالمي  األم ااااا
ة همااااا جيااااب، وصااااح  ماااان  فلتهااااا قاااادره وانااااتفادت ماااان برهاتااااه املعنوي اااا حااااق  

اااااااوعرفااااااا  نااااااابل الت   ل ا لااااااان تاااااااذوق مااااااارارة الاااااااذُّ صااااااادي للعااااااادو ومكا اااااااده، فَّهن 
 .«واهلوان

 من هو العدو   الفقه الشديعي؟: والسُّؤال الذي ال بضد  من طرحه
ب عااااااان متاااااااابع وال مهاااااااتمر مااااااادى التنسااااااايق اإلياااااااراين اإلنااااااارا يلي ال يغيااااااا

واألمريكاااااي مناااااذ مطلااااااع الثاااااورة اإليراني ااااااة، ال أحاااااد جيهاااااال أن  إنااااارا يل وأمريكااااااا 
اااااااال  إلياااااااران إباااااااان احلااااااارب العراقياااااااة اإليراني اااااااة وال ... مهاااااااا أهااااااام مصاااااااددري السد

يفن  أطياااااااال   ٰهااااااااذا البحاااااااار املااااااااتالطم ماااااااان املعلومااااااااات واملعطيااااااااات، وأجاااااااازم باااااااا

                                                           

 .مواقع الن  والتواصل االجتماعيم   عدد من 6/11/2112ا نشر ٰهذا املقال     (15)
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( الشااااااايطان األهااااااارب، واملاااااااوت ألمريكاااااااا واملاااااااوت إلنااااااارا يل)إنااااااارا يل وأمريكاااااااا 
؟. هالم ال أناس له من الصدح ة  فمن إذن هو العدوُّ

احلاإ وبيا  ا  احلارام أنا ان  املؤناف هاو أن  »بيفن   هرماين قا ال    بَ عق      
تساااااتثمر مزايااااااه  ة هااااايناااااالمي  ة اإلبياااااد الوهاااااابيت الاااااذين ال يااااادعون اهاااااال لألم ااااا

 .«ةاملعنوي  
ويباادو . يباادو أن الوهابيااة هااي األعااداء، وليساا  الوهابيااة وحاادها بالتيفهيااد

اااايعي ة، وٰهااااذا مااااا تعتااااربه  أن إيااااران تريااااد إدارة مراناااام احلااااإ بالطريقااااة اللطمي ااااة الشد
، إذا هاناا  الكعبااة قا مااة، فساايكون الاادين قا مااا  »: اإلنااالم، ولااۤذلك تااابع قااا ال  

أقاادامهم ويساتقلون ويتمااذون علاٰى اس قاا مت بربهااة احلاإ، ويقفااون ن ااونيصاب  ال
ع العظيم الذي جمُّ الت  ٰهذا اصل بربهة ۤذلَك  قراراهتم بيفنفسهم وينالون العزة، وهلُّ 

 .«يتبلور   أطراف الكعبة
صالة عيد االضحى املبارك أقيم  صبا  اليوم    فارس أن  وهالة وذهرت 

بااا  مااان هباااار املساااؤولت املااادنيت والعساااكريت   الااابالد ه  طهاااران  شاااارهة عااادد  
 عبوحشود  ف ة من أبناء الش  

مااع السااعودية ياايفي بساابب ايالفااات »ٰهااذا هجااوم هرماااين رأوا أن  راقبااون امل
اا  .«وري والعراقاايحااول العديااد ماان امللفااات   املنطقااة، و  مقاادمتها امللفااان السُّ

إذا هان ايالف مع السعودية ألي نابب . وٰهذا حتليل مضحك    حقيقة األمر
هل يستدعي ۤذلاَك تكفا  الساعودية، علاٰى األقال الساعودي ة؟ وفاوق ۤذلاَك فاَّن  ماا 
جاء هرمااين لايس اخرتاعاا  جديادا  وال فتاوى جديادة، إ ن اهض عقيادة شايعية مو لاة   

 .القدم
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لاااٰى باختصاااار، إياااران عينهاااا علاااٰى احلااارم، عينهاااا علاااٰى الساااعودية، عينهاااا ع
مااا هتبتااه هيهااان العاار  قباال شااهر يااوم إىٰل وٰهااذا مااا يعياادنا املنطقااة العربيااة قاطبااة ، 

صااحيفة هيهااان الرحيااة اإليرانيااة الاايت ميلكهااا . م2112ناابتمرب / أيلااول 9االثناات 
اااامتثدااااهااااي بطبيعااااة احلااااال املرشااااد اإليااااراين علااااي خااااامنيفي، و  ة لطة اإليراني اااال رأي السُّ

ة   صاانعاء ورة اإلنااالمي  بعااد الاايمن وتااا  الث اا»: قالاا ، ياااوالسيانااة اإليرانيااة العل
الدولااة ٰهااذه نااعود وتفكااك  نااقوط حكومااة آلعلااٰى ور القااادم نااوف يكااون الااد  

 .«احلجااعلٰى املفروضة 
القلاق اإلقليماي ٰهاذا  أن  إىٰل األدلاة تشا   هال    ن  إ» :وتابع  هيهاان العار  

الااايت ( اإليرانياااة)الثاااورة اإلناااالمية  علاااىٰ الااايمن فحساااب، بااال علاااٰى والااادو  لااايس 
الدولاااة الااايت هاااي مااان القااارون ٰهاااذه ناااتنتهي بَّطاحاااة حكااام آل ناااعود وتفكاااك 

ورة الث ااااو الوناااطى، والاااايت أصااابح  قاعاااادة لقاااوى االنااااتكبار العاملياااة   املنطقااااة، 
الثااورة ٰهااذه أن يقااوم بتثباايط  طارف   ة متضااي قاادما ، وال ميكاان أليد ة اإلنااالمي  اليمني ا
 .«مةالعظي

ة، والايت ة اإلناالمي  ورة اليمني  لث  ا»: واادت هيهان   األمور وضوحا    قوهلا
ة   إيران ورة اإلنالمي  للث   امتدادهي يؤيدها املاليت من املسلمت   اليمن، واليت 

نعود وحلفاءها باتوا يتموفون مان  دولة آل وإن   .د وجود السعوديةأصبح  هتدد 
ماااااة، ومجياااااع األدلاااااة واحلقاااااا ق تشااااا  إىل قااااارب ناااااقوط الدولاااااة النقطاااااة املهٰهاااااذه 

ٰهاذا وآل نعود ال يبعدون نوى مسافة قليلة عن نقطة االهنيار وهناياة . السعودية
 .«ظام العا ليالند 

 هل املشكلة اإليرانية مع السعودية وحسب؟
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أباااادا ، اليقاااات أن  مشااااكلتها مااااع العاااارب هاااال العاااارب، ومااااع اإلنااااالم هاااال 
ناعود لايس ألهنام عماالء أمريكاا وقاوى االناتكبار العااملي   قاط آلوإن. اإلنالم

هما يزعمون، فَّيران حليف وشريك ألمريكا وقوى االناتكبار العااملي باعرتافاات  
لااوال إيااران ملااا : هاام علااٰى األقاال قاالوا علااٰى ناابيل املثااال: هباار املسااؤولت اإلياارانيت

 .ذا مثال واحد فقطهٰ ... انتطاع  أمريكا احتالل أفغانستان وال العراق
إنااااقاط آل نااااعود والساااايطرة علااااٰى احلاااارم ليساااا  إلنااااقاط الوهابي ااااة همااااا 
ااايعي ة علاااٰى احلاااإ، ولعااان  يزعماااون، وإياااا إلناااقاط اإلناااالم وفااارن اللطمياااات الشد

أي إن إيااران، الشاايعة وفااق املنظااور اإليااراين، تاارى أن املساالمت . صااحابة الرنااول
 .ليسوا مسلمت

املساااالمون يعاااادون الشاااايعية مساااالمت، فلماااااذا يعاااادُّ : وهنااااا ناااايربا السااااؤال
الشيعةض املسلمت    مسلمت؟ وفوق ۤذلَك تاربا علاٰى الساط  اإلعالماي العااملي، 

 !!!والشيعي عام ة  أن املسلمت تكف يت
 أليس   ۤذلَك أعجوبة تضاف علٰى رأس األعاجيب؟
جتمااااع عشااار دول   وَحااا  ٰ يكمااال النقااار باااالزعور،   ٰهاااذا الياااوم ذاتاااه،   ا
جاون ها ي مان قلاب جدة، َّاربة الدولة اإلنالمي ة، أعلن واير ايارجي اة األمريكاي 

 .«عليه فق  ط مت  إيران نيوهل إليها أمر إدارة املنطقة وفق وط  » عودية أن  السُّ 
 حرفيًّا؟ۤذلَك هل قال 

ميكان إلياران مان ا ن فصااعدا  »: صاري ، قاالال، قاله تلميحا  يقرتب مان الت  
ٰهذا ما قاله حرفيًّا، من قلب السعودية بقارار أمريكاي . «أن تضطلع بدور   املنطقة

 .إيران نتقود املنطقة
 طقة بالوهالة؟نإيران نتقود امل    أن  ۤذلَك وهل يع  



 

 62 

ة عودي  مان قلاب السُّا ة  ل مر  ا ألو  علن عنها رحيًّ ا أض هَ الدور واملهمة أنا  ٰهذا حالوة 
َرٰى  دولة   يد أمن وليس   .  العاملأضخأ

 وعاش  بالد العرب أوطاين 
 (16)إيران تقول األسد حامي إسرائيل

طورات راحة حيال الت  لالنتباه   الوضو  والص   خرج  إيران  وقف ملف   
فقااد أعلاان حساات أماا  . ، فحقيقااة املوقااف وتلميحاتااه ليساا  با دياادةا  نااوري

ة أن  نقوط نظاام ة واإلفريقي  ؤون العربي  ة اإليراين للشُّ ي  عبداللهيان نا ب واير ايارج
»إذا أراد : فقاالأمان إنارا يل، علاٰى وري بشاار األناد نايكون خطارا   يس السُّ الر  
ظام النّ  ولة تغييرتنظيم الدَّ حالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة ضدَّالتَّ
ااااو . (11)أمن إنرا يل نينتهي« فَّنَّ، وريالسّض أن   أو خجاااال   د ماااان  اااا  حياااااء  أه 

أناااس أو افاارتان أن  الغاارب ال يعاارف علااٰى ... بااالده قااد أعلماا  الغاارب بااۤذلكَ 
 .ۤذلكَ 

ة عاااااااان عبااااااااداللهيان قولااااااااه أمااااااااس ة رحي ااااااااونقلاااااااا  ونااااااااا ل إعااااااااالم إيراني اااااااا
ا ر مااااع راع الااااد  نااااا ل مااااع أم هااااا حااااول الصداااابااااالده قااااد تبادلاااا  الر   السااااب ، إن  
نسااااااايق الاااااااذي ماااااااا معرتفاااااااا  بالت  . ة   ناااااااوريا والعاااااااراقمي  اإلناااااااالولاااااااة تنظااااااايم الد  

تنكرانااااااه ملااااااا هشاااااااف  عنااااااه ماااااان أناااااااباب   . فتيفاااااا  أمريكااااااا و اااااا ان تنكراناااااااه
ااااَرٰى مقاااااالت  ااااَرٰى نااااابقة، مااااع حتلاااايالت أضخأ وتلفااااة حااااول املوضااااوع برمتااااه مل أضخأ

                                                           

 .م   عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي12/11/2112ا نشر ٰهذا املقال     (16)

م، ولاايس ماان أي وناايلة إعااالم 11/11/2112ا التصااري  بتفاصاايله نقلتااه وهالااة فااارس اإليرانيااة السااب    (11)
اإلعااااالم وعلقاااا  عليااااه هاااال وناااايلة إعالميااااة  أخااارى، وعاااان وهالااااة األنباااااء اإليرانيااااة تناقلتااااه وتلااااف وناااا ل

 .أما النص فهو واحد عند ا ميع... بطريقتها
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تلااااق مااااا تسااااتحق ماااان االهتمااااام، مثلمااااا نااااتنتهي اوبعااااة تصااااراات عبااااداللهيان 
 .أيام وهيفن شييفا  مل يكن بعد

صااااااري    ٰهااااااذا الت  حسين أمير عبد اللهيان ، أضااااااحك  حااااااال   أيد علااااااٰى 
َ االااهاااتإضااحاها  مربكااا  للحنااك بساابب تعاااهس الت   فهااو   . جاذبااات مااا بَاااتأ

ي د أمن إنارا يل وياؤدد نقوط بشار األند نيهدد  د فيه أن  التصري  ذاته الذي أه  
ال ختار   واحادة   ۤذلاَك مان حتلايالت تادور   حلقاة  علٰى يرتتب فنا ها، مع ما إىٰل 

 عادم ناقوطه، وأن  علاٰى إنرا يل حتمي نظام بشار األند، وحريصاة  عنها هي أن  
َرىٰ أو با نظام األند حامي  ى إنرا يل بطريقة   ماع ٰهاذا الوضاو    ۤذلاَك .. .يفضخأ

اهساااري »رهاااا تكااارار نااارعان ماااا يتاااابع األناااطوانة اَّفو اااة عااان  هااار قلاااب ويكرد 
طهران لن تسم  لإلرهابيين بَّنقاط أحد حلفا ها  نَّإ»: فقاااااااااااااااااااااال «بيضاااااااااااااااااااااة

 .ة المقاومة«الحقيقيين في جبه
اااارخ قٰاااذه الط  نااااقض الص اااأن يكاااون الت   مص ذاتاااه ولاااو ريقاااة صاااادرا  عااان الش 

: قاااد ناايقولونالنُّ ... فٰهااذا أماار ال يطاااق وال يقباال وال يعقاال متباعاادة   أامنااة  علااٰى 
ارخ ناقض الص  وٰلكن  أن يكون ٰهذا الت  ... احنرف عن مساره... عقل الرجل ختل  ا

وري ظام السُّ ند وري امي إنرا يل، والظام السُّ الند : صري  ذاتهري  الواض    الت  الص  
ل هاو لايس األو  . فٰهذا ما ال ميكن تصديقه حبال مان األحاوال!!! مقاوم إلنرا يل

نااااا يااااذهر فكلُّ . صاااااحب قاااارار نااااورير  أو مسااااؤول   راينر ماااان نوعااااه ماااان مسااااؤول إياااا
ورة   واشااانطن ماااع األياااام األوىل مااان الث اااالااايت أدىل قاااا تصاااراات راماااي ولاااوف 

أمن  إن  »:     مؤمتر صحا  هناك قا ال  إذ صر  لصحيفة النيويورك تاميز ورية السُّ 
قرار   إنرا يل إذا ال انت... نوريا من أمن إنرا يل وأمن إنرا يل من أمن نوريا

 .«مل يكن هناك انتقرار   نوريا
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اااؤال الاااذي يفااارن ذاتاااه بقاااو ة  هناااا هاااو ملااااذا يصااادر مثااال ٰهاااذا الت صاااري   السُّ
الص ااري  ايطاا  ماان الندظااام أو عمااود ماان أعماادة الندظااام وهااو يعلاام مااا ااادث   

ااعب وإن هااان ينكاار ۤذلااَك   ونااا ل اإلعااالم وٰهااذ ا اإلنكااار نااوريا ثااورة ماان الش 
طبيعااااي  ومتوق ااااع ؟ ال ميكاااان تفساااا  ۤذلااااَك إال بيفن ااااهض إقحااااام إلناااارا يل علااااٰى ايااااط 
وتذه ها حبقيقة األمن املتبادل بالصُّاورة الايت  هارت الياوم علاٰى لساان نا اب وايار 
ايارجي ااة اإليااراين، هااي متااارس إناارا يل نااحرها    ايااة الندظااام وهااي علااٰى ۤذلااَك 

 .قديرة  
لطة، صاري  واعتاربه  ا  مساؤول، وال ميثال السُّاوري هٰلذا الت  ظام السُّ تنكر الند 

فرامااي ولااوف وإن مل يتقل ااد أي  منصااب  رحااير إال أن ااهض حمااردك  .وٰهااذا حمااض ادعاااء
 .الندظام وصانع قراره

صاري   ا  مار ة، ومنهاا لقااء ماع شامص ت  وري وقع   ٰهذا الفاإلعالم السُّ  
 :قال باحلرف الواحد نياني   ل  حملد علٰى أن هض 
وٰهااااااااااااااذه . هناااااااااااااااك تنظيمااااااااااااااات إنااااااااااااااالمي ة تريااااااااااااااد دولااااااااااااااة  إنااااااااااااااالمي ة»

الد ولاااااااااااااااة اإلناااااااااااااااالمي ة   حاااااااااااااااال َت  ووصااااااااااااااال  إىٰل احلكااااااااااااااام حتااااااااااااااا  قاااااااااااااااو ة 
اااااااااااااال  نتشاااااااااااااكدل خطااااااااااااارا  علاااااااااااااٰى ربيباااااااااااااتهم إنااااااااااااارا يل بداياااااااااااااة وعلااااااااااااايهم  السد

وٰهااااااااااااذا املوضااااااااااااوع خطاااااااااااار   نااااااااااااوريا فسااااااااااااوريا ليساااااااااااا  . وعلااااااااااااٰى ا خاااااااااااارين
مثاااااااااال مصااااااااااار وال مثااااااااااال ليبيااااااااااا، ناااااااااااوريا هلااااااااااام   موقااااااااااع جغااااااااااارا   خيااااااااااايفهم، 

بفتاااااااااوى معي ناااااااااة  مااااااااان ( اإلناااااااااالميون)ۤهاااااااااؤالء ... جناااااااااب حمباااااااااوبتهم إنااااااااارا يل
يكوناااااااااااااون ... نااااااااااااايوجهون أنااااااااااااالحتهم إىٰل إنااااااااااااارا يل( اإلناااااااااااااالميون)أحاااااااااااااد 

أمااااااااااام الندظااااااااااام السااااااااااوري يصاااااااااابحون أمااااااااااام دولااااااااااة  إنااااااااااالمي ة  بامتياااااااااااا، ٰهااااااااااذه 
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ع أو واااااااااااااااااااااس أعاااااااااااااااااااااوام ناااااااااااااااااااااتكون وجهتهاااااااااااااااااااااا الد ولاااااااااااااااااااااة بعاااااااااااااااااااااد أربااااااااااااااااااااا
 .(19)«!!!!القدس

هكاااذا قاااال بااااحلرف، هااال اتاااا  ٰهاااذا الوصاااف الاااد قيق الص اااحي  إىٰل أيد 
 تعليق؟

علااٰى اهلجااوم . ترهيااعلااٰى م هجُّ عبااداللهيان تااابع   تصاراه بااالت  إىٰل باالعودة 
َاا ة وٰلكاان  مريكي ااة األول العربي ااماان قباال الاادُّ  اترهيااا لاايس ماان قباال إيااران وحاادها وإي 

ترهيااا عناادما علااٰى طاااق وانااعة الند  ا  لااة  عبااداللهيان وإيااران شاان  . وتلفااة   ألنااباب  
حااالف الاادو ، وقباال ۤذلااَك أصااال  ة   الت  هاشاارتط  إنااقاط بشااار األنااد للمشااار 

إيااران حتااارب ريااف حسااب عبااداللهيان أن  الط  . وفااي   يوجااد تنااافس  اااهر وصااراع  
 أناااس أن  علااٰى ة ا دياادة، العثماني ااإىٰل ا تسااعى َهاايكااا عليهااا ألنا  ن أمر ترهيااا وحتاارد 

اا وعلاٰى هاا ولسااهنا وأناناهنا، لة بيفياديها وأرجفوي  الص  إىٰل إيران ال تسعى  أنااس أهن 
ريق حبار ا نايدة البحار املتوناط والبحار األ ار، وباالط  َها  أهثر من مر ة  بيفنا  مل تصرد 

 !!!!تسميه ايليإ الفارني العرب وايليإ العر  الذي
تصاااااااري  عباااااااد اللهياااااااان نقلتاااااااه هالاااااااة األنبااااااااء اإليرانياااااااة وتداولتاااااااه وناااااااا ل 

اااااااب  املاضاااااااي وٰهاااااااذا الياااااااوم الث الااااااا  ميااااااارُّ . اإلعاااااااالم اإليراني اااااااة و  هاااااااا ياااااااوم الس 
وينصااااااااارم مااااااااان دون أن يصااااااااادر أيُّ تصاااااااااري   أو تلماااااااااي   أو توضاااااااااي   عااااااااان أيد 

 .مسؤول  نورير ااه املوضوع

                                                           

حااوار : م، علااى التلفزيااون السااوري الرحااي   برنااامإ2112م أو أوا اال 2112ا اللقاااء هااان   أواخاار عااام   (19)
وعلااى مواقااع  وهااو منشااور علااى اليوتيااوب. برنااامإ  احلاال السيانااي لألامااة السااورية: عنااوان احللقااة. اليااوم

شاابي  إعالمااي يهاادد باايفن الثااوار : التواصاال االجتماااعي نشاارات هثاا ة حتاا  عناااوين متشاااقة منهااا يوتيااوب
 .م12/1/2112نيتوجهون إىل القدس بعد نوريا، منشور بتاري  
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فٰهذه ليس  املار ة . تفا  حبقد الت صري  حمفو   مثل االحتفا  حبقد الردد االح
األوىل اليت يتعر ن الندظام السُّوريُّ فيها لصفعة مترد  هرامتاه باالرتاب مان قبال إياران 

اايعي . وال أحتاادث عاان   هااا أن  »مهاادي طا ااب، فقباال ناانتت أعلاان املعماام الشد
. وبشااار األنااد بالض اارورة حمااافظ  إيااراين علااٰى نااوريا ...(18)«نااوريا حمافظااة إيرانيااة

ومااع ۤذلااَك مل يصاادر َحاا   ٰهااذه اللحظااة أيُّ اعاارتان أو احتجااا ، باال إن  اَّلاال 
السديانااي اإليااراين حممااد صااادق احلسااي  قااال إن  بشااار األنااد هااان يقااول ملهنيفيااه 

 .(21)«نبب بقا يالتهنيفة جيب أن تكون إليران ألنا َها »: علٰى فواه بالر انة
 .نقطة انتهى

 

 

                                                           

 .م، وهو منشور على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل االجتماعي12/2/2112ا قال ۤذلَك يوم ايميس   (18)

قااال ۤذلااَك   لقاااء علااى قناااة امليااادين الاايت يااديرها  سااان باان جاادو، املقطااع منشااور علااى عشاارات مواقااع  ا  (21)
م حت  عناوين متعادد مقرتناة بانام احلساي  وأناياد 21/8/2112التواصل االجتماعي واإلنرتن  بتاري  

 .ا زيرة والبحر املتونط
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 إسرائيلهل تشن 

ٰ
 ؟إيران حربًا على
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 مشررررررررررروعان اَّنرررررررررران متوازيرررررررررران
 يسررررريران اررررر ن علرررررى قررررردم وسررررراق   
إلنقرراذ النالررام السُّرروري برعايررة لمميَّررة  
 .وتسررررررررابق عشرررررررررا  دول العررررررررالم 
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هل تشن  يران الحرب علٰى  سرائيل 

 لكو ولماذا؟فعاًل؟ كي  يمكن أن تفعل ذۤ 
يبدو من التطورات األخ ة أن النظام السوري   حالة اهنيار تام تقريبا ، 
و ذا اهنار النظام السوري فقد إيران قدرهتا علٰى البقاء القوي يسارهتا أهم 

 .أذرعها علٰى اإلطالق، ولۤذلك تكون املغامرة هي املمر  األخ ة
يل هو عنوان املقال األول من احلرب علٰى إنرا يل هي املمر  علٰى إنرا 

م، فيما املقال الثاين من ٰهذا الفصل  2112ٰهذا الفصل الذي هتب أواخر عام 
هتب بعد ٰهذا املقال بنحو شهر عقب التصعيد احلزبالي ضد إنرا يل إلحرا  

 .إنرا يل ودفعها للتدخل حلماية النظام السوري
 (21)الحرب على إسرائيل هي المخرج األخير

ملنطقة هي الت هديد األو ل الذي هد د به الندظام السُّوري إذا إشعال ا
ملاذا هد د العامل بَّشعال املنطقة وهو يعلم علم اليقت أن ما . انتمرت الث ورة

ادث ثورة وليس مؤامرة دولي ة؟ أيعقل أن يثور الش عب علٰى الندظام فيهدد الندظام 
ورة،   حت أن إشعال املنطقة أمر ال تبا  به الش عب بَّشعال املنطقة إلطفاء الث  

 الث ورة؟
احلقيقاااااااة الااااااايت أهااااااادنا  ااااااا  مااااااارة بطريقاااااااة أو بااااااايفخرى أن ٰهاااااااذا التهدياااااااد 
اااااااعب، موجاااااااه إىٰل إنااااااارا يل وأمريكاااااااا والااااااادول  موجاااااااه إىٰل العاااااااامل ولااااااايس إىٰل الش 
اإلقليمي ااااااة علااااااٰى حنااااااو خاااااااص مفاااااااد ٰهااااااذا التهديااااااد أن علااااااٰى إناااااارا يل وأمريكااااااا 

                                                           

 .قع الن  والتواصل االجتماعيم   عدد من موا21/12/2112ا نشر ٰهذا املقال     (21)
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ااااااعب ومتنااااااع نااااااقوطه َحاااااا  ٰ ال يصاااااال  ودول املنطقااااااة أن حتمااااااي الندظااااااام ماااااان الش 
 .إىٰل خيار أنا والطوفان من بعدي

ما . أنا والطُّوفان من بعدي أمر  وقع وانتهى وبقي  اللمسات ايتامي ة
حدث   نوريا علٰى الندظام السُّوري وعلٰى إيران وحزب ا  هو إحراق لسوريا 

بعدي الطوفان، وآخر األمثلة املعربة عن ٰهذه احلقيقة تعب ا  علٰى مبدأ أنا ومن 
صارخا  هي قيام رنتم  زا  بتفج  قصره   قريته قرفا َح  ٰ ال يسكنه أحد من 

 .بعده، بعدما أدرك أن هض ال ميكن له أن يعود إليه
انتهى ومل يبق أمامه وأمام العامل إال ايطوة األخ ة . الندظام إذن انتهى

وٰلكن  الكل يقول . ايطوة األخ ة هي احلرب علٰى إنرا يل. وهي إشعال املنطقة
 إن الندظام عميل إلنرا يل، وهو خادم إنرا يل األمت فكيف يشن احلرب عليها؟

 .تعالوا نفكك احلدث والرؤية خطوة خطوة
ليس . أقول احلرب علٰى إنرا يل هي ايطوة األخ ة واملمر  إلنقاذ الندظام

من الضروري أن يكون الندظام السُّوري هو من يشن ٰهذه احلرب، بل القرار ليس 
قرار الندظام السُّوري، القرار هو القرار اإليرين احلزبالي املشرتك بوصفه املمر  

 .األخ  إلنقاذ الندظام
هيف نيشن : هنا نيوجد من يعرتن أيضا  االعرتان السابق ذاته

احلرب علٰى إنرا يل بعدما انكشف ما انكشف من  احلزبالتيون واإليرانيون
َ الفريق اإليراين وإنرا يل؟  حقا ق التنسيق وانسجام املصاحل بَاتأ

َرٰى دعونا نفصل احلدث  .مرة أضخأ
مشروعان اثنان متواايان يس ان ا ن علٰى قدم وناق إلنقاذ الندظام 

 . السُّوري برعاية أممي ة وتسابق عشرات دول العامل
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بالرعاية األممي ة الرحي ة هو الذي يقوده املبعوث األممي  شروع األولالم
واير املصاحلات السُّوري ة نتيڤانو دي ميستورا حت  عنوان اميد القتال، 

والنجا    تنفيذ ٰهذا املمطط يع  . االخرتاع األول   التاري  هلٰذا االصطال 
 .ٰهذا املوضوع ليس  طويلة ومل تعد  هولةهناية الث ورة وانتقرار الندظام وتفاصيل 

هو الفاصل الرتفيهي الذي يثار هلما تقدم  الث ورة    المشروع الثاني
ٰهذا . انتصاراهتا من أجل وضع حد لالنتصارات واميد عمل ا ي  احلر

املشروع هو املباردة اليت بدأ يكثر الكالم عليها ا ن أيضا ، وهي املفاوضات علٰى 
 مص ، حتديد دون من ومنها مص  حتديد مع منها: األند بشار حيتنأناس 
 ييفخذ أن ومنها الكالم، هذا مثل عن السكوت ومنها ،الندظام بقاء مع ومنها
 ....ذلك إىل إشارة    من ومنها احلبايب، من وسميفة معه

، هل األند بشار تنحي هي واحدة فكرة حول تدور هلها مبادرات هومة
جيبوي »: طر  مبادرات حت  ٰهذا السقف فال تعجبوا أن تسمعوادول العامل ت

 .«وجزر القمر توافقان على حل نياني بسوريا وتبحثان طر  مبادرة مشرتهة
 لبشار يالسديان اللجوء من  انتعدادها عن تعلن الواق الواق جزر»: وهۤذلكَ 
 احلل إطار   نوريا   الدولة ومؤنسات الندظام على اَّافظة مقابل األند
 بلد نوريا»ويغلفون ۤذلَك بدوافع إنساني ة، علٰى أناس أن . «...يالسديان
 .«وا ي  الدولة مؤنساتر وال جيوا  ما عريقة حضارة

نياني    حلر علٰى احلرص العاملي والتنافس   املبادرات احلقيقة أن  ٰهذا 
اعموا   مبادرة هما   الندظامعلٰى رحيل بشار واإلبقاء علٰى أناس  نوريا

م، وجنيڤ األول والثاين وإىٰل ا ن ليس حرصا  علٰى نوريا بكل تيفهيد، 2111
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وإيا هي  نورياعلٰى ليس حرصا  وهل يقت، إهنم هاذبون هاذبون هاذبون، 
 .حماوالت إلنقاذ الندظام وقد أهد الواقع ۤذلَك  ا يقطع دابر الشكد باليقت

وأرجوا أن . يتالسُّور  شوارب لىع وضحك وتضليل وخداع هذب هلها
لقد حدث ۤذلَك   هل  ...شوارقمال يضحك علٰى  يتال تزعموا أن السُّور 

واهتمع الدو  يعلم علم اليقت . املراحل السابقة من ٰهذه املبادرة املتكررة و  ها
أن بشار األند لن يتنحى وال ميكن أن يتنحى، وقد قل  وهتب  منذ بدايات 

ٰهذا الكالم؛ الندظام هو بشار األند وبشار األند هو الندظام، وقد انتقال   الث ورة
وٰهذا هو . هو  عنان عندما أيقن من ٰهذه احلقيقة، ونقلها إىٰل اهتمع الدو 

بشار األند لن »األخضر اإلبراهيمي اليوم يعلن مان يعرفه منذ البداية وهو أن 
ناعة تامة بيفنه يواجه إرهابا  وليس شعبا  يريد ألنه على ق، نيانير  حلر  يقبل بيفيد 

 نتهى   ل  ۤذلَك ومع . «...وأن بشار األند مقتنع ميفة بامليفة أنه نينتصر. ي ةاحلر 
ننتان وهو . نياني ننتت يروا  ويزعم وجود حلر العهر السدياني أهثر من 

 !!!خيدع السُّوريت
 ساع دولي ة حثيثة وعلٰى ٰهذان املشروعان يس ان ا ن علٰى قدم وناع و 
ألنه ال ميكن إنقاذ الندظام . مجيع املستويات إلنقاذ الندظام السُّوري وبشار األند

دون بشار األند وال ميكن إنقاذ بشار األند دون الندظام، وأي هالم عن رحيل 
ليمة بشار وبقاء الندظام ورحيل الندظام وبقاء بشار نيكون مفتقرا  إىٰل الرُّؤية الس  

وٰهذا أصال  ما ال يريده اهتمع الدو  إال حت   روف اللبننة . واملدرهة للحقيقة
 . والعرقنة األهيدة اليت حتدث  فيها منذ ننوات
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إذا ت  أي  من املشروعت انته  األامة وعادت األمور إىٰل اهاري، أع  
و  إرادته وأهدافه   وحقق اهتمع الد...  اريها، وانتهى الصراع وانته  نوريا

 .نوريا
وٰلكن هل نينج  أي  منهما؟ وإذا أخفقا ملاذا ال تكون هناك مشاريع 

َرٰى علٰى  رار ما دار علٰى مدار األعوام املاضية؟  أضخأ
ال خطة دي ميستورا . احلقيقة اليت أراها أن هض لن ينج  أي  من املشروعت

. ة وتوقف تقدمها وۤلكنا َها لن تقنعهانتنج ، وال املبادرات اليت نتمدر الث ور 
وعلٰى أناس منطق اهتمع الدو    إدارة األامة يفرتن أن  ۤذلَك لن يقدم ولن 
يؤخر، وال بيفس لديهم من رمي الكرة من جديد إىٰل األمام، هما توحي 

وٰلكن  املشكلة احلقيقة ليس  هنا، املشكلة احلقيقة اليت . التصراات بۤذلكَ 
لثالثي السُّوري اإليراين احلزبالي هي اهنيار الندظام وانتهاءه وعدم القدرة تواجه ا

علٰى البقاء، لقد تآهل الندظام إىٰل الدرجة اليت اعله ينهار أمام أي ضربة صغ ة 
والدعم اإليراين احلزبالي يرتاجع ويتقهقر حبكم الضرورة . من قوى الث ورة املسلحة
نالمي ة علٰى العراق ولبنان، فال ميكن أن يبقى حزب ا  اليت فرضتها الد ولة اإل

وإيران   نوريا وحدودهم مكشوفة أمام واطر هتديد الدولة اإلنالمي ة اليت 
اجتمع العامل علٰى حماربتها إنقاذا للنظام السُّوري بالدرجة األوىل، وإنقاذا  

تصراات مسؤولت من للحضور اإليراين هما بدا يقينا  علٰى أرن  الواقع، و  
 .وتلف املستويات

احلل أو املمر  األخ  ور  . ٰهذا يع  أن  الورقة األخ ة هي احلل األخ 
أنا ومن بعدي الطوفان هو شن حرب علٰى إنرا يل   حماولة أخ ة إما أن يتم 

 .إنقاذ الندظام واملشروع اإليراين أو أن يغرق الطوفان ا ميع
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ن نيقود احلرب علٰى إنرا يل هو حزب ا  ومن خلفه أع  بۤذلَك أن م
والندظام السُّوري  ا انتطاع ألنه عاجز عن أهثر املشارهة ... إيران بالدرجة األوىل

فال احلدود مع إنرا يل حت  تصرفه، وال .   ٰهذه احلرب عجزا  شبه مطلق
املعرهة ألنه نال  ا و الذي ينقض به علٰى الث ورة قادر علٰى خون مثل ٰهذه 

فَّذا انتمدم . نيفقده ويفقد من    ورقة قوته الوحيدة املتبقية   قمع الث ورة
نال  الط ان وتساقط الط ان األندي   ٰهذه املعرهة انفتح  قراة ا ي  

 .احلر علٰى التقدم وأهل ما بقي حت  يد الندظام
 .التي ة فقطاحلرب علٰى إنرا يل اليت نتكون هي حرب إيراني ة حزب

هيف للفريق اإليراين : السُّؤال الذي مت  إثارته   مطلع ٰهذا الكالم
ا زبالي أن يشن حربا  علٰى إنرا يل وهي الش ريك واحلليف االنرتاتيجي 

 والت ارخيي، علٰى ضوء ما انكشف انكشافا  جليًّا من حقا ق؟
ا، وهي حقيقة لننظر إىٰل األمر من خالل احلقيقة اليت ال ميكن نكراهن

ٰهذه احلقيقة هي أن  اهنيار أي طرف من . قدمية، نابقة علٰى الث ورة السُّوري ة
ٰهذا يع  علٰى . أطراف املثل  السُّوري اإليراين احلزبالي يع  اهنيار املثل  هله

ضوء الواقع اليوم أن  اهنيار نقوط السُّوري هو نقوط حتمي إليران واملشروع 
 .قوط حتمي حلزب ا اإليراين، ون

َ الفريق اإليراين  عند ٰهذه النقطة ماذا تفيد العالقات االنرتاتيجي ة بَاتأ
 وإنرا يل؟ إذا اهنارت إيران وقضي علٰى مشروعها ماذا نتفيدها إنرا يل؟

ال شيء، ولۤذلك ال ميكن أن تضحدي إيران بالندظام السُّوري، وقد تشن 
إيران عندما وقف  مع . ها وليس إلنقاذ الندظامحربا  علٰى إنرا يل إلنقاذ نفس

نظام األند منذ بداية الث ورة وقف  مع نفسها   حقيقة األمر وليس مع شمص 
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وقد حعنا الكث  من التصراات اإليراني ة اليت تقول إن . بشار األند وال نظامه
نه خرو  إيران من نوريا حمافظة إيراني ة، وأن إيران أهم من العراق بالنسبة هلا، أل

نوريا يع  خروجها من العراق، بينما َح  ٰ ولو خرج  من العراق وبقي    
نوريا فَّن خريطتها ونفوذها لن يتيفثر، وٰهذا ما صر  به أهثر من مسؤول إيراين 

 .أهثر من مرة
ٰهذه احلرب لن تعكر صفو العالقات اإليراني ة اإلنرا يلي ة حبال من 

بَّمكان إيران وحزب ا  . مم أهرب من تستوعبها بعض العقوللعبة األ. األحوال
شن  حربا  علٰى إنرا يل ويتم التصاحل معها بعدما تنتهي املعرهة مهما هان  

وتعود املياه اإليراني ة اإلنرا يلي ة إىٰل اهاري القدمية السري ة ذاهتا أو إىٰل ... النتا إ
 .  األموراهاري ا ديدة املكشوفة بعد انفضا 

إيران علٰى أيد حال  لن ختون احلرب بذاهتا وال علٰى حنو مباشر  حبال  من 
األحوال، وَح  ٰ أمريكا وإنرا يل لن يفضحا املشارهة اإليراني ة   ٰهذه احلرب 

الذي نيمون . أل ران مصلحي ة وتسوي  عدم الت دخل األمريكي   ردع إيران
ا وحده فقطٰهذه احلرب هو حزب ا  حتدي والش عب اللبناين هو الذي . دا  ورض  

م، وبقي حزب 2116مثلما دفع الش عب اللبناين  ن عدوان متوا . نيدفع الثمن
 .ا  هما هو

السرور لسببت أوهلما إعادة قوة . إنرا يل نتشارك بسرور   ٰهذه احلرب
فضل بالنسبة هلا   الردع اإلنرا يلي ة إىٰل الواجهة، ثانيهما تكريس الوضع األ

ومع ۤذلَك ال إنرا يل وال إيران وال نوريا وال حزب ا  . نوريا واَّيط العر 
نيكونون مسرورين بالوصول إىٰل ٰهذا احلل الذي نيكون قانيا  علٰى ا ميع 
بكل تيفهيد، بل قد تكون قسوته فوق هل االحتماالت واحلسابات وختر  األمور 
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ر ا ميع، واألمور أصال    حالة فوضى يتعذر علٰى عن السيطرة والضبط وخيس
ا تكون ايسارة ضربة قاصمة أو قاضية للجميع... أحد التحكم قا ومع . ورض  

ۤذلَك أيضا  أقول قد بل نيجدون أنفسهم مضطرين خيوضون ٰهذا احلل ألن هض ال 
 .بديل له

 ايط ة؟ما الذي ينقذ املوقف ومينع ٰهذا احلل املغامرة اههولة و 
ما عدا تا  املشروعت اللذين نبق احلدي  فيهما إلنقاذ الندظام وتا  

فَّن  ٰهذا . أحدمها، ألن  تا  أي منهما نيوقف قطار املمر  األخ  بالضرورة
 .السيناريو، نيناريو املمر  األخ ، ملنع نقوط الندظام، لن يوقفه إال أحد أمرين

من قبل أمريكا بعدم دخول معرتك ٰهذه  هتديدات جدي ة حاحة أولهما
وهو احتمال وارد وٰلكن  نتا جه    مضمونة، ألنه من الصعوبة  كان . املغامرة

أن تلتزم إيران ورأس حربتها حزب ا  ٰقذه التهديدات طاملا أهنما نيمرجان من 
 .نيفضالن ايرو  بانتعران يرتك بصمة... ا غرافيا والتاري 
ت أمريكي ة واضحة صراة أهيدة بَّطالق يد إيران   ضمانا ثانيهما

الفضاء ا غرا  العر  خاصة ألن  الفضاء ايلفي ا نيوي شبه خاضع هلا، 
وألن  مشروعها أصال  هو الس يطرة علٰى العامل العر  والثيفر الت ارخيي الذي ما 

 .قادني ةاال  تعمل عليها منذ اهنيار اإلمرباطوري ة الفارني ة   ال
يعلم . االحتمال الث اين هو الذي يبدو أن أمريكا تعمل عليه منذ ننوات

عشرات قليلة من السنت املنصرمة واإلعالم األمريكي ال يتوقف عن املتابعون أن  
إيران الشر األهرب، ايطر اإليراين الكب ، إيران  ؛تكرار التهويل والتغويل بَّيران

أو بعد قليل  السُّوري ة الث ورةفجيفة مع اندالع و  ...وجودتريد إاالة إنرا يل من ال
وبالتصاعد ... بدأت احلملة باهلدوء رويدا  ريدوا ، والرتاجع رويدا  رويدا  من ۤذلَك 
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رويدا  رويدا  صارت إيران  .ما نبق لكلر  معاهس   جديد   من جديد علٰى حنو  
 ...شريك املستقبل، احلليف االنرتاتيجي

  ايطاب األمريكي تغ ا  تدرجييًّا مدهشا  ااه إيران اليت  منذ ننتت تغ
أنا . وصارت احلليف والش ريك االنرتاتيجي... هان  إرهابي ة، داعمة لإلرهاب

َ إيران  ال يعني  هنا األنرار واحلقا ق اليت مل تكن  اهرة   ماضي العالقات بَاتأ
َ أمريكي ة وإنرا يل ع اليوم الذي يؤهد أن إيران بالنسبة الذي يعني  الواق. وبَاتأ

ألمريكا ال تقل أمهي ة عن إنرا يل هما يبدو صراا  من نياق العالقات 
َ الطرفت  .واَّاورات والتصراات بَاتأ

 وماذا نيكون؟: وٰلكن نيسيفل الكث ون
ال أنتطيع أن أضع عالجا  لفضول اإلنسان الذي ال ينتهي، وطمعه   

ال أدري ما نيكون، بعد هل ٰهذه املعادالت نتكون احلقيقة . علم الغيب
التوقعات ممتزجة باألماين أو الر بات أهثر مما نتكون مبني ة علٰى توقعات 

لقد هتب  منذ حنو ننة   إطار املوضوع ذاته تقريبا ، أو . انتشرافي ة أو علمي ة
 .ا احلسم التامورض   . املنطقة اشتعل  ولن تنطفيف إال باحلسم:   مقاال  بعنوان

 (22)آفاق الت عيد بين إسرائيل وحزب الله
عندما أقول حزب ا  فيفنا أع  أن  حزب ا  : توضي    بداية الكالم

ولۤذلك فَّن  احلدي  عن . والواقع هو هۤذلَك متاما  . هو نوريا وإيران أيضا  
َ حمورالت   َ حزب ا  وإنرا يل فاملقصود التصعيد بَاتأ إنرا يل ودمشق  صعيد بَاتأ

 .طهران حزب ا 

                                                           

 .م   عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي29/1/2115ا نشر ٰهذا املقال     (22)
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  عودة إىٰل مقال هتبته   نرا  برس قبل أهثر من شهر وأنبوع حت  
أي املمر  األخ  للنظام من . إنرا يل هي املمر  األخ علٰى احلرب : عنوان

حتديدا ، وليس حلزب ا  وإيران فهما  السُّوريظام املمر  للند . األامة اليت هو فيها
 املعادلة القا مة بيفن  وٰلكن  . السُّوري الندظام قوليسا   ميفا  مساعد   ر  أطراف حمو 

ه وانتها ه من أطرف ٰهذا اَّور يع  اوال اَّور هلد  طرف   انكسار أو اوال أيد 
هلما أيضا  مثلما هي  ة  مص ي   اعل من دخول حزب ا  وإيران علٰى ايط مسيفلة  

 .ظام متاما  ة للند مص ي  
الورقة األخ ة اليت ميكن  هض ر احلرب علٰى إنرا يل هو املمر  األخ  ألن  خيا

ا الورقة اليت ال الورقة األخ ة ألهن  . للبقاء علٰى رأس السلطة الندظامعب قا لأن ي
َ حزب ا  و صعيد إىٰل ٰهذه النُّ يسم  بانتمدامها، وأن يصل الت    الندظامقطة بَاتأ

األمور وصل  إىٰل اييار األخ ، الورقة األخ ة، مرحلة  وإنرا يل فهذا يع  أن  
حرق املنطقة علٰى أمل البقاء    لد ٰهذا االحرتاق أو حرق املنطقة قبل املغادرة؛ 

األند أو ال أحد، األند  :ىلٰ منذ اللحظة األو  الندظامخيار مششون الذي أعلنه 
 .أو حنرق البلد، إذا نقط األند احرتق  املنطقة

م 29/1/2115صاااااااعيد الااااااااذي حصااااااال صاااااااابا  اليااااااااوم ليقاااااااا  علااااااااٰى الت  تع
َ حااااازب ا  وإنااااارا يل، إذ اناااااتهدف حااااازب ا  دور  ة   مااااازارع إنااااارا يلي   ي اااااةبَااااااتأ

ة املؤلااااف ماااان تسااااعة أشااااماص، تعليقااااا  علااااٰى وقتاااال وجاااار  طاااااقم الدوري اااا شاااابعا
ال  فيصاااال عبااااد الساااااتر صاااابا  اليااااوم علااااٰى ا زياااارة بوضااااو  اليزباحلااااۤذلااااَك قااااال 
عنااااااادما تصااااااال األماااااااور إىٰل نقطاااااااة إماااااااا حنااااااان أو العااااااادو فااااااانحن »: لااااااابس فياااااااه
 .«حزب ا  لن يبقى ناهتا  ... بالتيفهيد
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 هث ة    ال لبس فيه، ويطر  عالمات انتفهام   صري       ضواالكالم ٰهذا 
عندما تصل األمور إىٰل نقطة إما : فماذا يع  بقوله. ، بل خط ة جدًّاوخط ة  

 هان العدو شريكا  يتقانم معك الوجود؟ وهل العالقة مع حنن أو العدو؟ م 
إال   حال وصول األمور إىٰل نقطة أنا أو العدو؟  ة  تشارهي   ة  العدو عالقة تصاحلي  
 .ٰهذا ليس عدوًّا إذن
الذي . أبعاد ۤذلَك، واملعطيات الراهنة حول املوضوع  ل و ُّ ال أريد الت  

وضع . يبدو جليًّا   حالة الشعور بالنزع األخ  يعني  هنا هو أن  األمور فيما
اهنار  ها علٰى حافة االهنيار أو أن  ا ن   أحر  ما ميكن أن يكون وهو إم   الندظام

 فا دة   مع إنرا يل وإحراق املنطقة لن ييفي بيفيد  ألن  إشعال حرب  . وانتهى تقريبا  
يتميل ما ميكن أن ييفتيه ال بل  ظام، بل نييفي عليه بالوبال أهثر مما يتميل،للند 

ة فقط من ا بهة الداخلي   ،اء احرتاق املنطقة وخاص ة  مع إنرا يلمن وبال جر  
منذ ... م    ۤذلَك فهو يواصل مس ته   الغباءوإذا هان يتوه  . وليس من ايار 

هو ال  وهو يتفنن   الغباء واييارات األهثر  باء فيما اقق مصاحله الث ورةبداية 
 . الث ورةمصاحل 

. يصرخ ويفل  أننانهأن يوشك  الندظامتقول إن   ي ةاملعطيات الواقع
لنعد إىٰل االنتهداف اإلنرا يلي . ة أبدا  ولۤذلك مل تكن الت طورات األخ ة عبثي  
  تلك . ي ةهي نقطة البداية احلقيق. لعناصر حزب ا    القنيطرة قبل أيام

مضحكة أحيانا ، َح  ٰ  ي ةأللسن   حتليلها، ووصل  أبعادا  ختيلاحلادثة تاه  ا
القتلى قتلوا   القلمون ونحب النمل  ربة، وبعضهم قال بيفن  نفى بعضهم الض  

 .جثثهم إىٰل القنيطرة وهلم جرًّا
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أعلن إفالنه ومل يبق أمامه إال الورقة  الندظامما حدث   القنيطرة هو أن  
خلية من خاليا  الندظامحر ك . ق منها أهثر من هدفاول أن اقد األخ ة اليت ا

  العمق اإلنرا يلي،  ي ةلتنفيذ عمل( الدادي)حزب ا  بقيادة ضابط إيراين هب  
رنالة إلنرا يل  ي ةٰهذه العمل. وٰهذا مستبعد، أو إلطالق صواري  علٰى إنرا يل

لسيطرة علٰى األرن وعلٰى إنرا يل أن فقد ا الندظامن أن  يتضم   مضموهنا إنذار  
ا أن ة نتجعل إنرا يل أمام خيارين إم  فَّن  ٰهذه العملي   ثانية   من جهة  . تتصرف

 .علٰى أيد حال ، وترد  الندظام، أو أن تتهم الث ورةتتهم هتا ب 
ۤذلَك للقول بيفن  إنرا يل تدعم اإلرهابيت  الندظامانتغل  الندظامإذا ضرب  

 .ما اال يقول ۤذلكَ ... ة  إنرا يلي   يوجد إرهابت ومؤامرة   ،يوجد ثورةوال 
، ۤذلَك بيفهثر من طريقة الندظاميستثمر  الث ورةوإذا ضرب  إنرا يل هتا ب 

َ اإلرهابت، إنرا يل قر  مثال   إخفاق ملص من عمال ها، رت الت  ؛ خالفات بَاتأ
 .كذاوهٰ ... ة والبدء بالرتاجعوطط املؤامرة الكوني  

 الندظامة من أنانها ومل تعط الذي حدث أن  إنرا يل هان  تتابع العملي  
ما دخال منطقة لتقول للنظام وحزب ا  بيفهن   ي ةوال حزب ا  فرصة تنفيذ العمل

وحزب ا   الندظامألن  قيام . ال يسم  أن يتم اللعب فيها املمنوع، ٰهذه منطقة  
َرٰى فرصة القيام  ثل ٰهذا الت  يعطي مج ي ةبتنفيذ العمل صرف نواء رد ت اعات أضخأ

إنرا يل أم مل ترد، وإنرا يل ال تريد أن تسم  بفت  مثل ٰهذا الباب من ا بهة 
قبل  ي ةولۤذلك قام  إنرا يل بضرب ايل. املا رة بالفوضى وعدم الضبط السُّوري ة

 الندظاممع ۤذلَك انتثمرها أن تنفذ عمليتها، هان  الضربة أقسى من املتوقع، و 
ة وأن  إنرا يل هب  لتدافع عن بقيادة إنرا يلي   الث ورة قدر املستطاع   اعم أن  

 !!!الث ورة
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بعدم جواا فت  باب فت   الندظامة وصل  حلزب ا  و الرنالة اإلنرا يلي  
ٰلكن  و . فكان الرد احلزبالي اليوم   مزارع شبعا السُّوريا بهة من الطرف 

ت فورا    اشتباهات وقصف ، رد  الردد  إنرا يل ال تعرف حكمة االحتفا  حبقد 
وبرا السؤال  .ي ةوانتنفر ا ي  و لس الواراء املصغر، واللجنة األمن ،اجدًّ  حمدود  
 :األخطر

 ماذا ميكن أن ادث؟
 ما ا فاق اَّتملة؟

َ حمور  لن  الندظام وإيران فَّن   وحزب ا  الندظاممهما هان  العالقة بَاتأ
عن انتمدام ورقة احلرب مع إنرا يل من أجل إنقاذ نفسه مهما هان   يتوانٰ 
يولع  نا أحيل فمن اَّتمل جدًّ وَح  ٰ إذا هان  ورقته األخ ة ما قبل الر  . تا إالن  

نوريا وتفعل ما تفعل بعد  ياب  احلرب مع إنرا يل لتبدأ إنرا يل حربا  ضد  
ونظامه، مثلما فعل علي عبد ا  صاحل بتسليم اليمن إليران واحلوثيت من  األند

أي ال مانع عند بشار األند من قيام إنرا يل ... ةاليمني   الث ورةأجل االنتقام من 
، أو لتغطية خروجه حت خروجه باااه فعل ما بباله  باحتالل أجزاء من نوريا 

 .عببيفن  إنرا يل من أنقطه وليس الش  
ليس لديه ما يفعله علٰى ٰهذا  هض ال يستطيع القيام بۤذلَك ألن   الندظاموٰلكن  

بالكاد يكفيه جيشه  هض عيد ال من ناحية ا ي  وال من ناحية السال  ألن  الص  
 .غرات اليت هثرت عليه   أرجاء نورياالث   ونالحه لسدد 

  ٰهذه  اهَ هر تدخلها ألنا  تظ طريقة   وال بيفيد  إيران أيضا  لن تتدخل مباشرة  
َ قة بينها و احلالة نتفقد رصيد الثد   حرجة   الغرب وإنرا يل، ونتدخل   منطقة  بَاتأ

ووي الذي متاطل به َح  ٰ تصل إىٰل نقطة اإلعالن عن تصنيع   ملفها الن  
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، وخياراهتا ضييفلة وحمدودة جدًّا حر    تكتيكير  إيران   موقف  . وويال  الن  السد 
ولۤذلك ال تريد اللعب بالورقة . السُّوري الندظامالسال  النووي هو البديل عن 

أمل أن علٰى  نتضحي به. السُّوري الندظامالوحيدة اليت بيدها من أجل إنقاذ 
 .فاونووي    مرة الفوضى والت  ال  الن  جا    تصنيع السد تعلن الند 

وحزب ا  . ي ةٰقذه العململ يبق إال هب  الفداء حسن نصر ا  ليقوم 
ة اليوم ليس  ثيفرا  أبدا  لقتلى احلزب وعملي  . هلذه املغامرة وقد بدأها بالفعل جاهز  

. لأهثر مما يتمي   وواهم   د ۤذلَك فهو واهم  قمن يعت ة، وهلُّ   الغارة اإلنرا يلي  
نوات ار الس  حزب ا  ورجاله علٰى مد ة ضد  هناك الكث  من العمليات اإلنرا يلي  

  األشهر  ة  جوي   ة  ومنها عمليات عسكري  . الردد  ابقة وحزب ا  اتفظ حبقد الس  
... أنلحة منقولة حلزب ا  من نورياعلٰى ... األخ ة   دمشق وريف دمشق

ومع ۤذلَك مل يفعل حزب ا  شييفا ، مل يرد، فلماذا يرد ا ن؟ يريد ا ن ألن  
 .ك املنطقة وتوليع ا بهة مع إنرا يلاألوامر صدرت بتحري

 س احلربااااااااااة جاااااااااااهز  أرف الوحيااااااااااد املفاااااااااارتن ليكااااااااااون ر حاااااااااازب ا  الط اااااااااا
 الندظااااااااملالناااااااتفزاا وتولياااااااع املنطقاااااااة، وال يوجاااااااد لدياااااااه ماااااااا خيساااااااره إذا خسااااااار 

ااااوري علااااٰى أن تكااااون ناااانده همااااا لااااو هااااان   إيااااران لاااان تكااااون قااااادرة  ، وماااان َ   السُّ
ب ا  الوحياااادة   الوقاااا  الااااراهن هااااي أن ااااهض نقطااااة ضااااعف حااااز . موجااااودا   الندظااااام

اااااوري ة الث اااااورةفقاااااد رصااااايده الاااااذي هاااااان يتماااااع باااااه فيماااااا قبااااال  وهاااااو ال يباااااا   السُّ
ا أم ااااااا. باااااااۤذلَك إطالقاااااااا  ألناااااااه آثااااااار االنتمااااااااء الطاااااااا في علاااااااٰى أي انتمااااااااء آخااااااار

 . ال  فال مشكلة له فيها بشكل عامجال والسد مشكلة الرد 
ر إنرا يل هي اليت تقرد . صعيدر مص  الت  الذي يقرد  رف ا خر هووٰلكن  الط  

 الندظامبر بة  املسيفلة ليس  منوطة  . إن هان نيكون تصعيد وتوليع للمنطقة أم ال
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أيضا ، وهي اليت  وشيفن   وحموره   توليع املنطقة، إنرا يل صاحبة قرار   السُّوري
 .نتحسم املوضوع

علٰى االنتفزاا وتوليع  ا ي   الردد تبقى إنرا يل إذن هي صاحبة القرار النه
، وال تقبل دد الر   إنرا يل عرب تارخيه مل حتتفظ حبقد . الردد  املنطقة أو االحتفا  حبقد 

 الندظامعلٰى  دد الر   وۤلكنا َها مع ۤذلَك احتفظ  حبقد . أن تفت  ٰهذا الباب عليها
، علٰى األقل ،   مرتتوقليال   ا  حمدود ا  طا ش امدفعيًّ  ا  فيما حي انتهداف السُّوري
 ة  ل مر  ألو   الردد  أعلن  إنرا يل االحتفا  حبقد . م2112م، وأيضا  2112  عام 

 .ملاذا هان ۤذلَك   حينه ن ض وقد بي  .   تارخيها
 .ماذا نتفعل إنرا يل: املهم ا ن

 الذين يقولون إن  إنرا يل ليس  علٰى انتعداد حلرب وانعة النطاقإىٰل 
هان ٰهذا الكالم صحيحا    بداية : بسبب األوضاع السا دة   املنطقة أقول

وٰلكن  الواقع يقول لو أن  إنرا يل . علٰى حنو خاص السُّوري ة الث ورةالربيع العر  و 
... احتل  لبنان ونوريا فَّن  املنطقة لن تكون أهثر نوءا  مما هي عليه ا ن

عر  وهم  ال أناس له من الصحة، فالتجربة هان  من والت عويل علٰى الش ارع ال
   ة  ل مر  بل ألو     العامل العر د  أشهر  جزرة    مسبوقة    زة مل حترك ناهنا  

. تاري  العرب تد من يشجع العدوان علٰى  زة ويدعو إلبادة الفلسطينيت
قر هي القضاء خ  ونيلة للقضاء علٰى الف(: احلكماء)قول أحد علٰى تيفنيسا  

هي القضاء  ي ةخ  طريقة للمالص من األامة الفلسطين: وبالقياس. على الفقراء
 .على الفلسطينيت

 .ودمتم ذخرا  ذخ ا  ذخورا  مذخورا  ذوخرة متذوخرة لألمة العظيفمة
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علٰى ضوء معطيات الواقع     وارد   ارع العر ، أمر  إذن ايوف من الش  
التفك   يستحقُّ  أمر   السُّوري الندظامإنرا يل املنطقة إلنقاذ وأن تولع . اليت نعيشها

بط للض   بالنسبة إلنرا يل َح  ٰ ال يسقط وتدخل نوريا   فوضى    قابلة  
توليع املنطقة نهل  ومع ۤذلَك يبقى احتمال أن  . ل هاجسا  ال ميكن احتمالهتشكد 

 .ت مل تكن   احلسباننظريًّا وۤلكن هض    ميفمون العواقب من احتماال
صعيد ألهنا ال تريد فت  جبهة علٰى الفوضى من إنرا يل لن تسعى إىٰل الت  

نتموضها إنرا يل نتكون فقط   إطار  مواجهات   وأيُّ . السُّوري ةا بهة 
املغامرة   ٰهذه . يطرةاملناوشات اَّدودة ا غرافيا والتاري  والقابلة للضبط والس  

وال جيوا مقارنة العدوان علٰى  زة . العواقب علٰى إنرا يل ي ةرثالظروف نتكون ها
 . ألنباب هث ة ذهرنا   وقتها ي ةباحلرب علٰى ا بهة الشمال
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 م،0202نتب هذا  المقال فري منت رف عرام    
بناا علرى طلرب بعرن األ ردقاا المسراهمين      

 النتاب لينون مقدمة لره، إذ نران  في هذا 
 يعد للنشر في ذل،  العام، ولنن  اللرروف 
 .حالررررر  دون نشرررررره فررررري ذلررررر،  الحرررررين
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كان االنقالب الحوثي في اليمن مفاجئاً 
لكثير  من المراقبين والمحللين بعد انتهاء الثورة 
اليمنية بمصالحة سعودي ة علٰى قاعدة الال 

ات لسفاح غالب والالمغلوب وأعطت الض مان
اليمن علي عبد اهلل صالح بأن يكون محصنًا ال 
يحاسبه أحد وال يسأله أحد علٰى جرائمه في 

 .الثورة  وطيلة ثالثين سنة من حكمه
ٰهذا الفصل، شيفن أهثر فصول الكتاب، أربع مقاالت تتبع  االنقالب 

َ الشهر األول والثال  من ٰهذا العام  . م2115احلوثي   حينه، هتب  ما بَاتأ
، اليمن يدفع ضريبيت الوحدة والثورةأنرار ايطوة االنقالبية احلوثية، وثانيها أوهلا 

ورية لقصف أبعاد اإلدانة السُّ ، ورابعها احلوثنة والقلق الكيماوي املزدو وثالثها 
 .احلوثيت

 (22)لسرار الخطوة االنق بية الحوَّية
أو  ي  لصراع داخ علٰى أن هض احلراك احلوثي   اليمن إىٰل هل من ينظر 

 .فهو قص  نظر ة  داخلي   خالفات  
وال عالقة لعبد ا  صاحل هما يتوهم بعضهم  إيراينر  احلوثيون يتحرهون بقرار  

ق حضورا  فيما هو لعبة بيد احلوثيت ينتقم أو اقد أن هض  إال من جهة هونه يظنُّ 
 .الذين هم بيدق إيراين

                                                           

 .م   عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي21/1/2115ا نشر ٰهذا املقال     (22)
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فرن علٰى ية هي اللمسات األخ ة خطوة احلوثيت اليوم شبه االنقالب
 .ةاحل ا نو  للجزيرة العربي  هامل الس  علٰى  ة لطة اإليراني  السلطة احلوثية، أي السُّ 

من ليس ملفاوضات امللف النووي ة هي مسابقة مع الز  ايطوة اإليراني  ٰهذه 
روطها املنطقة ووضع شعلٰى فوذ مع الواليات املتحدة األمريكية بل لتقانم النُّ 

 .املفاون األمريكيعلٰى 
اااااا لطة احلوثيااااااون همااااااا يقااااااول بعضااااااهم ال يرياااااادون أن يكونااااااوا واجهااااااة السُّ

ااااا ولكااااان . ام الااااايمن مااااان الكاااااواليس ايلفياااااة  الااااايمن، يريااااادون أن يكوناااااوا حك 
طاااااااات إياااااااران، إياااااااران لااااااان االحتماااااااال ضااااااعيف   وط  ٰهاااااااذا  فيمااااااا يبااااااادو   أن  

ط يسااااا  املمط ااااا ويبااااادو أن  . ة رحيًّااااااتااااارتدد   اإليعااااااا للحاااااوثي باناااااتالم السااااالط
قاااااد يقااااادم بيفن اااااهض   خطاباااااه مناااااذ قليااااال  الطرياااااق، وقاااااد صااااار  احلاااااوثيُّ علاااااٰى ٰهاااااذا 

ماااااان دون  اييااااااارات مفتوحااااااة   هاااااالُّ »: قااااااال حرفيًّااااااا. ايطااااااوةٰهااااااذه مثاااااال علااااااٰى 
 .«قف عال  عال  انتثناء، والس  
 ما وصل  ند والسبب الر يس   وصول اليمن إىلة هان  الس  عربي   دول  

فكرة الثورة علٰى خوفهم من انتصار الثورة وضعهم أمام أي خيار يقضي . إليه
 .ولو هان نيطرة إيران على اليمن
يقول إن  السعودية تنيفى  ل نعودير عليق حملد تأهثر ما أضحك  ا ن 

 ةعودي  بعد أن فرض  السُّ ٰهذا . ة لليمناخلي  ؤون الد  دخل   الشُّ بنفسها عن الت  
ٰهذا . ر م ا ميع لوأد فكرة الربيع العر علٰى ة ورة اليمني  الث  علٰى لمي السد  احلل  

إىٰل ٰهذه النيفي بالنفس عن التدخل   الشؤون الداخلية بعد أن أوصل  األمور 
 .ةاحلدود ا نوبية للسعودي  علٰى بعد أن صارت إيران ... املرحلة
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 اَّلاااااال السااااااعودي حملاااااال  ٰهااااااذا اق أضااااااحك  أهثاااااار ماااااان يالساااااا    هااااااذا
حنااااااان ال هناااااااتم بتصاااااااراات »: قنااااااااة ا زيااااااارة قاااااااالعلاااااااٰى آخااااااار قبااااااال نااااااااعات 

عاماااااال حناااااان يعنينااااااا الت  ... الربملاااااانيت والسياناااااايت اإلياااااارانيت، هلهااااااا ال قيمااااااة هلااااااا
الرحااااي مااااع الدولااااة اإليرانيااااة، الدولااااة اإليرانيااااة تقااااول ال مصاااااحل هلااااا   املنطقااااة، 

 .«.!!!..وال تتدخل   املنطقة
هم قادة العرب إن أحسنا الظن وٰلكن ۤهؤالء . أعجز عن تقدير فهمه

طريقة تفك هم   أامات األمة ومشكالهتا فٰهذه ن فيهم إن أحسنا الظ  . فيهم
 يرون ايصم خيلع عنهم ثياقم ويقولون. امتداد أهثر من ميفة ننة مض علٰى 

متاما  ويهم ايصم  ون عراة  يصبح... لن يسرقهاإ ن هض ال مشكلة لقد قال لنا  :كل
ال، ال يريد أن يغتصب، يريد فقط أن جيرب، هو يقول :   ا تصاقم، فيقولون

: قالوا وجيرب، ويغتصب، وهم ناهتون، وإن اعرتن أحد  . ب فقطنيجرد إ ن هض 
هو يفت  لنا مشرعا  انتثماريا  يفيد ... ال يغضبَح  ٰ ال تقاطعه ... هس، هس

 .الوطن
 (22)دف  عريبتي الوحدة والَّورةاليمن ي 

اليمن يدفع . ما حدث وادث وحصل   اليمن ليس مصادفة أبدا  
 .ضريبتت معا  ضريبة الوحدة وضريبة قيام الثورة اليمني ة

م اهتمل االنقالب 2115هر األول عام اين والعشرين من الش  اليوم الث  
ر قبول إشارة إىٰل تعذُّ احلوثي بانتقالة الر يس اليم  عبد ربه منصور هادي 

طات التلفزة بانتضافة اَّللت الذين ذهرين فهمهم حموبدأت . طلبات احلوثيت

                                                           

 .ماعيم   عدد من مواقع الن  والتواصل االجت22/1/2115ا نشر ٰهذا املقال     (22)
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حليل السياني للوضع اليم  اليوم بنظرا هم   مصر فرتة هابذة الت  جوفهم 
تمبة، وٰهذا انقالب علٰى نة املرعي  ة إال الش  ال شرعي  » :االنقالب وتكرار قوهلم

وال أحد نيعرتف ٰقذا االنقالب، ونطالب األشقاء بعدم االعرتاف  ا  الش رعي ة،
 .«...ادث

ة و   ومثلهم متاما  هان  لقلقات وقلقالت  لس األمن والدول العربي  
ة اليت منها ما ينتظر ليعلن موقفه، ومنها ما يدرس الوضع، ومنها ما احتإ العربي  

 .وضوع شييفا  علٰى اناس أن  مواقفهم قد تغ    امل
يع  إذا عت  احلوثي نفسه  دا  حاهما  عسكريًّا لليمن ودعا النتمابات 
وفاا بقو ة الصُّندوق االنتما  العر د، أو شكل  لس حكم انتقا  يقود البالد 
من خالله فرتة لتحقيق ما يريد من فرن نفسه نيدا  للوضع   اليمن بيفي 

َرٰى من احلكم املباشر ماذا ميكن أن تعملوا يا ... أو من الكواليس طريقة أضخأ
 باشاوات، ماذا ميكن أن تغ وا من القرار الذي نيتمذه احلوثي؟

أشرت قبل أيام إىٰل أن  احلوثي يريد حكم اليمن من ايلف فَّن مل يستطع 
بل . وها هو اليوم أمام الوضع مباشرة بانتقالة الر يس هادي. فسيقودها مباشرة
السابق علٰى صفحة الفي نبوك بثوان هان ايرب العاجل علٰى  بعد نشر الكالم
م يشكلون  لس ر اني وال أنا هض صر  مسؤول حوثي »: الفضا يات يقول

، أي بيفيد شرعية نابقة، ألنه مل يبق إال الربملان بعد «يعرتفون بشرعية الربملان
 . يس ونا به واحلكومة واعتقال بعضهمانتقالة الر  

 علون أيها املعرتن والرافضون والساهتون؟فماذا أنتم فا
 .أقول لبطوا ال بلطوا... نيكون احلوثي نيد اليمن ولبطوا البحر



 

 91 

احلقيقة اليت جيب أن يدرهها من يريد أن يعرف احلقيقة هي أن  ٰهذه نتيجة 
ما حدث اليوم ليس مصادفة أبدا  وإيا هو ضريبة يدفعها اليمن . وليس  مقدمة
مرين قاموا قما ومها الوحدة اليت ما اال  تقض مضاجع األنظمة واليمنيون علٰى أ

العربية، والثورة اليت عكرت مزا  األنظمة العربي ة وعليهم أن يدفع  ن التفك    
ورين  نا  ال نظ  له   التاري  من، ومثلما يدفع السُّ ورة مثلما دفع املصريون الث  الث  

 .ورة نا  لقيامهم بالث  
حية  ن الوحدة، واألمر قد عاد للواجهة بل نيعود إىٰل الواجهة بقو ة من نا

بناء علٰى انتقرا ي  م قل  لبعض األصدقاء1881  عام .   األيام القادمة
وما هي . «إن  السُّعودية ختطدط لتقسيم اليمن»: طريقة أخبار الصحافة السُّعودية

اليت دفع  السُّعودية الغا  إال ننوات ثالث َح  ٰ اندلع  حرب التقسيم 
والرخيص فيها إلعادة تقسيم اليمن وۤلكنا َها مل تفل  وأدخل  اليمن   حرب 

 .أحرق  اليمن بضع ننوات
اليوم هي ذاهتا تعيد الكر ة ذاهتا وتقود األمور من الكواليس لتقسيم اليمن 

  ...حت  ذريعة أن هض احللُّ األفضل للمرو  من األامة اليمنية
أدري هل هو ثيفر  من اليمن، أم هو ثيفر  من فكرة الوحدة، أم هو تنفيذ  ال

 !؟!للمشروع األمريكي   تفتي  املفت  وازيء اهزأ؟
ٰهااااااذا يعينااااااا إىٰل مااااااا ناااااابق ماااااان حماولااااااة التقساااااايم وجيعلنااااااا نتوقااااااع أن  مااااااا 
وصااااال  إلياااااه الااااايمن الياااااوم هانااااا  نتيجاااااة جهاااااود نااااانوات ناااااابقة مااااان العمااااال 

اناااااتغالال  لظاااااروف الثاااااورة واالناااااتفادة مااااان فوضاااااى الثاااااورة علاااااٰى تقسااااايم الااااايمن 
الفكااااااااا    الوحااااااااادة مثااااااااال . واالرتبااااااااااك والتملمااااااااال إلعاااااااااادة تقسااااااااايم الااااااااايمن

التفكاااا    الثااااورة يشااااكل خطاااارا  علااااٰى األنظمااااة العربيااااة باهماااال، ولااااۤذلك علااااٰى 
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ماااان يقااااوم  ثاااال ٰهااااذه ايطااااوة أن ياااادفع الااااثمن الباااااهظ الااااذي اااااول دون تفكاااا  
 .رين   مثل ٰهذا  العملالعرب ا خ

ااااااا اين الاااااااذي علاااااااٰى أهااااااال الااااااايمن أن يااااااادفعوا بب الث اااااااالثاااااااورة إذن هاااااااي الس 
مل يسااااااتطع النظااااااام العاااااار  أن جيعاااااال اليمنياااااات يناااااادموا علااااااٰى الثااااااورة، ومل .  نااااااه

ااااا لطة الااااايت تاااااتعظ ا مااااااه  العربياااااة مااااان اهنياااااار الثاااااورة اليمنياااااة باتفاقياااااة نقااااال السُّ
ااااااا . دول ايلااااااايإ حتااااااا  انااااااام املباااااااادرة ايليجياااااااةعودية علاااااااٰى رأس صاااااااا تها السُّ

ولااااااۤذلك علااااااٰى األنظمااااااة العربيااااااة أن اعاااااال اليمنياااااات ياااااادفعون  نااااااا  أهاااااارب جيعاااااال 
ااااا ، َحااااا  ٰ يصااااال عب العااااار ُّ الثاااااورة عاااااربة ملااااان يعتااااارب، ودرناااااا  جياااااب أن ينسااااااه الش 

ورة هااااااو إقاااااادام علااااااٰى مااااااا هااااااو فكاااااا    الث ااااااالت   القناعااااااة التام ااااااة باااااايفن  إىٰل العاااااارب 
ورة ال تنتصااااار، ورة، الث اااااهاااااي هزمياااااة الث اااااو  هاياااااة حمتوماااااة  بشاااااع مااااان املاااااوت، وأن  الند أ

 .نتدفعون أقظ األ ان ونتهزمون
هل ما حدث هو برتتيب وختطيط ومتويل من أنظمة عربية حمددة وبرعاية  

وٰلكن  الذي حدث، وهو ما ال يع  . هل األنظمة العربية من دون انتثناء
حبال من األحوال، أن  إيران هان  تتسلل من حت  ا ميع،  األنظمة العربي ة

وختطدط وتنظدم علٰى طريقتها، وتقود هي األمور ال ندري أ   فلة عن األنظمة 
وبدا أن إيران فجيفة صارت حتكم نيطرهتا علٰى أرجاء . العربية أم  عرفتها وقبوهلا

 . الش ام وا زيرة العربي ة من البحر إىٰل البحر
ا نيدة املنطقة من إ يران ال تغفل ٰهذه احلقيقة، وتفمر قا علنا، وتقرر أهن 

وٰلكن  املريب العجيب الغريب ... البحر إىٰل البحر وال ختاف من ۤذلَك وال ختجل
أن األنظمة العربية ال ترى ۤذلَك، وال تعرتف بۤذلَك علٰى اناس أن  عدم اعرتافها 
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هتب علٰى هيس السكر ٰهذا مل  َح  ٰ ال نيغ  الواقع، مثل األهبل الذي  
 .يقرتب منه النمل

األنظمااااااة العربيااااااة أرادات إجهااااااان فكاااااارة الوحاااااادة، ومعاقبااااااة ماااااان يثااااااور، 
هااااااال ٰهاااااااذا ناااااااوء تقااااااادير مااااااان األنظماااااااة .  فااااااايفدت إىٰل تساااااااليم الاااااااوطن إلياااااااران

 العربي ة؟
مااااان  ااااا  املعقاااااول أن يكاااااون ناااااوء تقااااادير، فقبااااال عشااااار نااااانوات أرادت 

هتااااااا الااااااتملص ماااااان صاااااادام حساااااات فملصاااااا  علااااااٰى العااااااراق ٰهااااااذه األنظمااااااة ذا
وناااالمته إليااااران علااااٰى طبااااق ماااان ذهااااب، فماااان  اااا  املعقااااول أن يسااااتمر الغباااااء 

أرى أن  األنظماااااة العربياااااة، . ال بضاااااد  أن  هنااااااك نااااار  آخااااار. نفساااااه عشااااار نااااانوات
  أحساااااااان الظنااااااااون   األنظمااااااااة العريي ااااااااة، عناااااااادها قناعااااااااة واحاااااااادة هااااااااي أنااااااااا 

 .إما أنا أو ال أحد. والطوفان من بعدي
 (25)الحوَّنة والقلق النيماوي المزدوج

حقيقة ال لبس فيها وال شك  هي أن  القلق الدو  يقلق الوجدان، يقض 
قلق يظهر حي  ال ينبغي له وينام حي  . مرقد الضم  ويكسر  هر التفك 

 .جيب أن ينتصب بكل توتره
ث  الكث  منذ عقود ال أطيل هنا   ٰهذا ففيه قل  وقال الكث ون الك

تقرتب من نصف قرن، عندما راح  تربا االادواجية الغربية بوضو  رويدا  رويدا  
َح  ٰ وصل  إل ما حنسبه قمة الوقاحة   الوضو  والصراحة   ممارنة 

 .االادواجية ااه أمور العرب واملسلمت وقضاياهم

                                                           

 .م   عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي15/2/2115ا نشر ٰهذا املقال     (25)
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فاضاااااااحة لقاااااااد وصااااااال  اادواجياااااااة أمريكاااااااا والغااااااارب واهتماااااااع الااااااادو  ال
املفضاااااااااوحة إىل درجاااااااااة هتاااااااااز أرهاااااااااان العقااااااااال، أينماااااااااا وىل العااااااااارب واملسااااااااالمون 

تااااايفي األامااااة اليمنياااااة اليااااوم بقعاااااة جديااااادة . أنظااااارهم صااااادموا جباااادار االادواجياااااة
 .علٰى جدار ٰهذه االادواجية

منذ أشهر واحلوثيون يسيط ون علٰى اليمن مدينة  مدينة  وقطعة  قطعة  َح  ٰ 
تيالء علٰى الدولة بانقالب علٰى السلطة الشرعية بغضد الن ظر وصل األمر إىٰل االن

ومع ۤذلَك هلده . وانتباحوا هل  شيء   اليمن... عن مدى شرعي ة ٰهذه السُّلطة
مل ينبس هلُّ هؤالء ببن  شفة    إدانة ما ادث أو شجبه أو انتنكاره أو رفضه 

هي مون األمت العام للقلق   أو حماربته، اللهم إال قلقتت قلقهما السيد بان
 .الدو 

  األيام األخ ة املاضية مع تقدم ما يسم ى القاعدة   اليمن انتنفر 
م جيي  واالنتنكار وصاروا يعلنون رفضهم لتقدُّ اهتمع الدو  وبدأ احلشد والت  

 .م احلوثيت لذرد الرماد   العيونتقدُّ  (يدحشون)القاعدة، وباملعية 
عجبا  هيف ال ارهون ناهنا  وهم  .لعرب ال من اهتمع الدو عجبا  من ا

يرون بيفعينهم رؤيا اليقت انتحقارهم وهتميشهم هتميشا  ملفوفا  بكلد أنواع 
 .االادراء ومستوياته

لنتذهر هيف أن  . لنعد قليال  إىٰل الوراء،    لد األامة اليمنية ذاهتا فقط
  حت  . املوت ألمريكا: ، وينشدون ليل هناراحلوثيت يلعنون أمريكا ليل هنار

هان الط ان األمريكي يغطدي تقدمهم علٰى األرن، ويقصف مواقع القاعدة اليت 
 .  ٰهذا وحده ما يث  من الدهشة أشدها. تقف أمام تقدمهم
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أصيب  ونا ل اإلعالم املكتوب . ة بكث  جدًّاهنا يتجاوا األمر االادواجي  
ة ضد العرب واملسلمت، ضد السنة ة الغربي  دي    االادواجي  بتممة من هثرة احل

حتديدا  َح  ٰ نكون   دوحة الوضو  الذي مل يعد منه بد     لد حبر دماء 
 .االادواجية الفاضحة

وٰلكن  مع إيران واحلوثيت الذين هم امتداد إليران باعرتاف إيران واعرتافهم 
جية إىٰل ما يبدو تناقضا  صارخا  ال ميكن تصديقه هم، فَّن األمر يتجاوا االاداو 

ففي حت تعلن إيران ومعهم احلوثيون أن . وإن أمكن تصديقه ال ميكن قبوله
عدوهم الوحيد هو أمريكا وإنرا يل، وينشدون ليل هنار املوت ألمريكا تد 
أمريكا تقف داعمة إليران و احلوثيت ضد العرب عرب ايليإ خاص ة وعرب 

أليس   . عام ة الذي خيطبون الود األمريكي ويعلنون صداقتهم ألمريكاالسنة 
 ۤذلَك ما يبع  علٰى الضجر من التفك  حبثا  عن تفس ؟

مهما هان ما يدور   الكواليس، ومهما هان  املمططات الغربية 
. وأهدافها من وراء ۤذلَك فَّن  ٰهذا السلوك هو عت نلوك نك  ع  الدبابر

يوجد من يدعو إىٰل مثل ٰهذا التفس  أو التربير بيفن  للغرب  وارجو أن ال
وططات هما ننبت بعد قليل، ألن  االادواجية الغربية ليس  وليدا  خدجيا ، وال 
هي ابنة ٰهذه األامة أو قليل من األامات، إهنا دأب السيانة الغربية منذ عقود 

 .   قليلة
وناااااااادرك ونفهاااااااام أن  ماااااااان حناااااااان ناااااااادرك أن  ألمريكااااااااا والغاااااااارب مصاااااااااحل، 

وٰلكاااااان ال جيااااااوا أن نقباااااال أن . واجاااااابهم أن اققااااااوا مصاااااااحلهم وياااااادافعوا عنهااااااا
تكاااااااون مصااااااااحلهم عااااااال حسااااااااب هرامتناااااااا أو هويتناااااااا أو أمنناااااااا ال أبعاضاااااااا  وال  

أي نااااادرك أنناااااا   راهنناااااا عااااااجزين عااااان . هاااااالًّ، ماااااا اناااااتطعنا إىٰل ۤذلاااااَك نااااابيال  
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حباااااااال  مااااااان األحاااااااوال القباااااااول أو  الااااااادفاع عااااااان أنفسااااااانا وٰلكااااااان  ۤذلاااااااَك ال يعااااااا 
و  الوقااااا  ذاتاااااه ال يعااااا  أبااااادا  أن نناااااده  مااااان ٰهاااااذه . االنتساااااالم أو ايناااااوع

 .االادواجية الصارخة املفضوحة   التعامل معنا
ومن باب املصاحل األمريكية والغربية   إطار األامة اليمنية تدنا أما ما 

الواليات املتحدة  م أ لق 11/2/2115قبل أيام   . جيب الوقوف عنده
األمريكية نفارهتا   اليمن علٰى حنو مفاجئ، وأخل  مو في السفارة صبا  

هل ميكن اعتبار إ الق »: عل ق    ناعتها قا ال  . اليوم التا  علٰى عجل  
انتكماال  ... السفارة األمريكية   اليمن إقرارا  بتحول اليمن إىٰل حمافظة إيراني ة

َ الطرفت أم لديكور العداء اإل يراين األمريكي وعدم وجود عالقات دبلومانية بَاتأ
 .«وراء األهمة ما وراءها؟

مل يكتمل مضي اليوم التا  َح  ٰ تبعتها بريطانيا    بعدها فرنسا وأملانيا 
و  ٰهذا اليوم الرابع التا  إل الق السفارة األمريكية هر ت نلسلة إ الق 

فهل ميكن عد مسلسل إ الق . ع  ملف  للنظرالسفارات علٰى حنو متسار 
السفارات   اليمن بداية اشتعال النار   اليمن اشتعاال  هب ا ؟ األمر يوحي 

ا يكون ۤذلَك صحيحا ، وۤلكن هض بالتيفهيد ينطوي أيضا  على نوايا مبيته . بۤذلكَ  رض  
هنا ال ميكن أن ال ميكن الرهون إىٰل توقعات انتمباراتية فقط أل .للصراع   اليمن

تسود  ٰهذا االنسحاب العجيب الكب  ملعظم السفارات الغربية وَح  ٰ ا نيوية 
 .والعربي ة من اليمن

تقدُّم القاعدة   . إذا عدنا إىٰل بداية املقال وجدنا الت فس  حسب  ندنا
إشعال  بداية. اليمن، أو بدء تقدُّم القاعدة   اليمن يوحي ببداية اشتعال احلريق

ألن نا وجدنا صراعات أهرب وأعظم   . والفرق هب . أهثر مما هي بداية اشتعال
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أهثر من مكان   العامل ومع ۤذلَك مل تنسحب الس فارات ٰقذه الطريقة االهنياري ة 
 .املتسارعة والكب ة

منطقيًّا، وعلٰى ضوء تاري  السيانة األمريكية وتاري  السلوهات 
مثل ٰهذه األامات ال ميكن فهم إ الق الس فارات   اليمن ٰقذه الدبلومانية   

ا من . الطريقة الدارمية إال  بيفن  َ  ة نوايا أمريكية إلشعال اليمن إشعال اليمن رض  
أجل هدف قص  نريع هو تقسيم اليمن، ٰهذا الطمو  الذي رن  إليه بعض 

ا يتجاوا ۤذلَك إىٰل تكريس الفوضى ورض . األنظمة العربية منذ قيام الوحدة اليمنية   
والصراع   املنطقة إرهاق املنطقة باحلروب والصراعات، وليس النتنزاف 

ا لسهولة تسليم املنطقة إليران. الشريك اإليراين هما يتوهم بعضهم . بل أقول رض  
 ما مصلحة أمريكا   إشعال اليمن واملنطقة؟: ولۤذلك أرجو أن ال يتساءل أحد

ل اليمن أمر  لن يكون صعبا ، علٰى األقل   تصور األمريكان الذين إشعا
لقد اهتشف أمريكا أمهية . يدرهون أن  اليمن أهرب  تمع متسل    العامل

 .الظاهرة السورية   حتقيق الطمو  األمريكي وتريد تعميمها
 أنا شمصيًّا ال أثق أبدا    التصراات األمريكية ألهنا دا ما  تفاجيفنا
َ ا لصري  الفإ واملستور الذي تكشف عنه  بالكذب الذي يرتاو  ما بَاتأ

َ ميفات، أمريكا . التسريبات أو املصادفات بعد حت ولنيفخذ مثاال  واحدا  من بَاتأ
منذ بداية احلرب علٰى الدولة اإلنالمي ة وهي تنفي وترفض أي  مشارهة  إليران   

ت أن  إيران أهرب املشارهت علٰى أرن احلرب علٰى الد ولة اإلنالمي ة   ح
وليس  املشكلة هنا، املشكلة   أن هض تبت أن  أوباما طلب من ايامنيفي ... الواقع

وٰهذا  .برنالة نري ة القضاء علٰى الد ولة اإلنالمي ة مقابل تساهل   ملفها النووي
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أوباما وشكره علٰى ما صر   به ايامنيفي اليوم شمصيًّا،   ردده علٰى رنالة 
 .جهوده

إذن هل ما صدر ونيصدر من تصراات بشيفن الصراع اليم  لن يكون 
 . ذا قيمة أبدا  

طبعاااااا  إذا أردناااااا حتليااااال احلااااادث واحتماالتاااااه فسااااانجد الكثااااا  مااااان الااااارؤى 
اَّلاااااااال السيانااااااااي لاااااااايس . ٰهااااااااذا مفهااااااااوم، وال اعاااااااارتان عليااااااااه. واالحتماااااااااالت

... ن هااااذا وميكاااان هااااذا وميكاااان هااااذاالااااذي يضااااع هاااال  االحتماااااالت ويقااااول ميكاااا
اااااط   هثااااا  مااااان . ٰهاااااذا عمااااال يساااااتطيعه أيُّ واحاااااد   أي واحاااااد  يساااااتطيع أن يتبس 

لقاااااد : أو يقاااااول عناااااد اتاااااالء احلااااادث. االحتمااااااالت ويقاااااول خاااااذوا ماااااا شااااايفتم
َ هاااااال االحتماااااااالت املمكنااااااة، ٰهااااااذا ... توقعاااااا  ۤذلااااااكَ  بينمااااااا هااااااان التوقااااااع بَاااااااتأ

احتماااااااالت التفكاااااا  األمريكااااااي والغاااااار  ال أ فاااااال إذن . تنجاااااايم ولاااااايس حتلاااااايال  
وٰلكاااااا د . ماااااان واااااااوف، أو ضااااااغوط علااااااٰى ٰهااااااذه ا هااااااة أو تلااااااك أو  اااااا  ۤذلااااااكَ 

 . أاه علٰى الفور إىٰل ما أراه خلف احلدث
وٰلكن   الوق  ذاته، هما ميكن القول باحتماالت متعددة ختمينا ، 

نا وَح  ٰ ختميناتنا أن ما واحتمال حمدد حتليال ، فَّن هض ال ينبغي أن يغيب عن حتليل
أع  بۤذلَك أن هض ليس من . تريده الواليات املتحدة شيء وما قد ادث شيء آخر

الضروري أبدا  أن تنج  الواليات املتحدة والسيانة الغربية فيما ترنو إليه وترجوه 
وأ لب الظ ن أن األمور نتعود وباال  علٰى السيانة األمريكية   .   املنطقة

 . دى    البعيدامل
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 (26)لبعاد اإلدانة السورية لق ف الحوَّيين
احلوثيت ويراها عدوانا  علٰى احلملة ايليجية علٰى يعرتن النظام السوري 

 ...!نافرا  
 حسنا ،

 :االعرتان مقبول، وٰلكن  السُّؤال
 هل هذا االعرتان نكاية بدول ايليإ أم تيفييدا  للحوثيت أم تبعية إليران؟

 .واحدة   حقيقة، ولكن الفرق يكمن   النية وجهة احلكم النتيجة
إذا هان نكاية بدول ايليإ، ودول ايليإ معظمها إن مل تكن هلها مع 

ملاذا النكاية؟ ومع ۤذلَك : الندظام وتفعل   حقيقة األمر ما خيدم النظام، فالسؤال
قبول الندظام بتحرُّك  فَّن  ٰهذا االعرتان يقودي شوهة احلوثيت ويدعمهم،  ا يع 

 الش عب حترُّها  عسكريًّا ضد  الدولة، فلماذا يفعل ما يفعل إذن   نوريا؟
وإذا هاااااااان االعااااااارتان تيفييااااااادا  للحاااااااوثيت فهاااااااو يقاااااااوم علاااااااٰى أنااااااااس ماااااااا 
نرتهااااه، ومهمااااا هااااان األناااااس فااااَّن  تيفييااااد الندظااااام للحوثااااة   حتاااارههم العسااااكري 

لت حاااارك العسااااكري السااااوري ضااااد  الندظااااام ضااااد  الدولااااة مااااا يعطااااي شااااريعة لكاااالد ا
اااااااوري ويعطاااااااي مااااااان    مساااااااود ا  أليد دعااااااام  خاااااااارجي للحاااااااراك العساااااااكري . السُّ

الساااااوري ضاااااد  النظاااااام الساااااوري ألن  النظاااااام الساااااوري هاااااو مااااان يعطاااااي شااااارعية 
ااااعك ضااااد  نظااااام حكاااام  موجااااود   وماااان َ   أيضااااا  مااااا عاااااد . للحااااراك العسااااكري الش 

الااااد عم اياااااارجي للجااااي  احلااااار، مااااع الاااااتحفظ علاااااٰى  ماااان حقداااااه أن يبعبااااع ضاااااد  
 .ٰهذا الدعم التافه

                                                           

 .م   عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي21/2/2115ا نشر ٰهذا املقال     (26)
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وإذا هان تبعي ة إليران اليت طاملا أعلن  وهررت منذ ننتت وأهثر أن نوريا 
ا نيدة البحر املتونط هون نوريا حمافظة إيرانية، فنحن أما  حمافظة إيرانية، وأهن 

قة وتضيع إليها أن  النظام مشكلة أهرب وأعظم وأخطر، تشمل املصا ب الساب
يدين نفسه بَّقراره باالحتالل اإليراين، وخضوعه للسيادة اإليرانية، وهو مل 

ومن    . يعرتن أبدا  َح  ٰ ٰهذه اللحظة علٰى أير من التصراات اإليراني ة تلك
 .فَّ ن هض بلسانه يعرتف بعدم شرعيته

إذا إن  .  موقفه العجيب ٰهذابعد هلد ۤذلَك تدنا مندهشت من الندظام  
النظام السوري ذاته قد رحب بالضربات األمريكية لسوريا ومع أمريكا الصهيونية 
وحتالف دول الغرب هلها، فكيف يرى العدوان األمريكي الصهيوين علٰى نوريا 
مشروعا ، ويرحب به، ويرى العدوان العر  علٰى أرن عربية خرقا  للقوانت الدولية 

 !خارجيًّا؟ وتدخال  
من الطبيعي بعد ۤذلَك هله بل من الضروري جدًّا أن يلقى ٰهذا االعرتان 
بنصه وحرفه وَح  ٰ  ضمونه انتهزاء الكث ين ونمريتهم اليت راح  متأل 

 .صفحات التواصل االجتماعي ومواقع اإلنرتن 
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: مرررِّ الترراريي نَّيرررًا قررولصم مرررَّ معنررا علررى
، «لتعاون م  الشَّريطان ألح رل علرى حقري    »
مررِّ التراريي لنَّ    نن لرم نسرم  لبردًا علرى    ول

دمررر لتعرراون مرر  الشارريطان أل »: لحرردًا قررال 
ذا مررا يحررد  هرر... إررال عرررب اليرروم... «نفسري 
 . بالحرف
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أشير توضيحًا في البداية  لٰى أن  ٰهذا 

مقالين كتبا  الفصل مؤل  من قسمين هما
مارس / ونشرا في النص  األول من شهر آذار

هنيئًا للعرب : م، حمل أولهما عنوان0215
من : بالسيادة اإليرانية، وحمل ثانيهما عنوان

 . الوحدة العربي ة  لٰى الوحدة اإليراني ة

 (21)هنيئًا للعرب بالسيادة اإليرانية
ا ماان الص اااعقة الاايت  باادت مالحمهااا علااٰى وجااوه ضااحك ض هثاا ا  وهثاا ا  جاادًّ

العرب؛ السيانيت وهبارهم قبل الناس العاديت من التصري  اإلياراين ا دياد الياوم 
م الاااذي أدىل باااه علاااي يونساااي وايااار االناااتمبارات الساااابق 8/2/2115االثنااات 

 :مستشار الر يس اإليراين حاليًّا إذا قال
 .عادت اإلمرباطورية اإليرانية وعاصمتها احلالية بغداد

انتبهااوا هثاا ا  إىٰل هلمااة ماان فااوق وهلمااة ماان حتاا  ومل ينتبهااوا إىٰل السااياق، 
ٰهاااذا وحاااده . انتبهاااوا إىٰل أن عاصااامتها بغاااداد وأناااقطوا مااان الفهااام هلماااة احلالياااة

فَّناااقاط الكلماااة . يكفاااي لطلاااب العاااون مااان ا  بالعقااال العااار  والفهااام العااار 
اإلحساااااس هلااااه أناااقط اإلحساااااس باااااملعإ، أنااااقط اإلحساااااس بااااايطر، أنااااقط 

 .بالواقع

                                                           

 .م   عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي8/2/2115ا نشر ٰهذا املقال     (21)
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عاصاامتها احلاليااة، أي املرحلااة املؤقتااة، أي إن  واياار االنااتمبارات مستشااار 
الاااار يس يقااااول بوضااااو  العاصاااامة اإليرانيااااة القريبااااة نااااتكون دمشااااق أو عمااااان أو 

ا مراه ... مكة  ...أو رض  
 وما الذي مينع؟

ياد شااعرة فااال طاملاا أن مسااتوى الفهام العاار  الرحااي مل يرتاق قيااد أيلااة وال ق
يوجد أبادا  ماا ميناع إياران مان الوصاول إىٰل ماراه  طاوياة هال باالد العارب أوطااين 

 .حت  العلم اإليراين
 وما الذي نيمنع؟

  ٰهاااذا الياااوم ذاتاااه، وياااا للمصاااادفة التارخيياااة، وايااار الااادفاع الساااابق، ر ااايس 
يعلان ( السا )اهلييفة العسكرية العليا للجي  اإليراين علي شاواين، العر  املسالم 

حنن أنياد البحر املتونط :   احتفال إطالقة البارجة اإليرانية   حبر قزوين قا ال  
وال نتحااادث عااان ايلااايإ العااار  الاااذي يسااامونه ... والبحااار األ ااار وحبااار العااارب

ايلاايإ الفارنااي منااذ ناانوات  اا  قليلااة، ودخلااوا منااذ أشااهر   معااارك مااع موقااع 
عاار ، فرضاا    النهايااة علااٰى شاارهة چوچاال طاار  چوچاال ألن ااهض يسااميه ايلاايإ ال

 .التسمية علٰى التصوي 
 !ماذا تع  السيادة علٰى املتونط والبحر األ ر والعر ؟

. العااارب هباااارهم خاصاااة اسااابوهنا تقصاااد بطولاااة القفاااز بالزاناااة أو الطرنياااب
ولااۤذلك إيااران ماضااية   هيمنهااا خطااوة خطااوة، تقضاام الدولااة العاار  دولااة دولااة 

ب ال يتفرجااون، العااارب يااا ناااادة ال يتفرجااون، العاارب ياااا نااادة يسااااعدوهنا والعاار 
ال ختتلف أبدا  عن مان أمساك ... علٰى قضم الدول العربية مساعدات ال تصدق

نروال من يغتصب اوجته َح  ٰ ال يقع علٰى األرن، وعندما فار  املغتصاب ورا  
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: قااال بغضاابأناا  جبااان، هيااف تسااك  عليااه وهااو يغتصااب ؟ : قالاا  لااه اوجتااه
وماان قااال لااك باايفين جبااان، لقااد أوقعاا  ناارواله علااٰى األرن أربااع ماارات ومل جياارء 

 !!!!علٰى االعرتان
يطان ألحصال علاٰى أتعااون ماع الش ا»: مر  معنا علٰى مرد التاري  هثا ا  قاوهلم

أتعاااااون مااااع »: ي  أن  أحاااادا  قااااالر اكاااان مل نساااامع أباااادا  علااااٰى ماااارد التاااا، ولٰ «حقااااي
 .ٰهذا ما ادث باحلرف... إال عرب اليوم... «ر نفسييطان ألدمالشد 

: ابق علي يونسي هاان فجًّاا   وضاوحه، تاابع فقاالواير االنتمبارات الس  
ناانقف   وجااه اإلنااالميت والتكف ياات والوهااابيت والعثمااانيت ا اادد والغاارب »

 .«والصهيونية
حباال مان  أما الوقوف ضد الغرب والصاهيونية فٰهاذا ماا عااد ميكان تصاديقه

ماا عااد ميكان . األحوال بسابب صاري  التنسايق ماع أمريكاا وإنارا يل قبال مضامره
ومظااهر ۤذلاَك ال ختفاى . تصديقه ألنباب أيديولوجية صاراة   العقيادة اإليرانياة

هتباا  وهاااررت مناااذ بااادء األامااة احلوثياااة   الااايمن إن احلاااوثيت . علااٰى أحاااد الياااوم
ا حتماااي تقااادمهم علاااٰى األرن بطا رهتاااا املاااوت ألمريكاااا   حااات أمريكااا: يقولاااون

 وماذا بعد ۤذلَك؟... وتقصف القاعدة اليت تقف   وجه تقدمهم
إيااااران تقاااااود معرهاااااة الرناااااول األعظااااام   العاااااراق علاااااٰى األرن والط اااااا رات 

 وماذا بعد ۤذلَك؟... األمريكي ة والعربي ة طبعا  تغطيها جوًّا ومتهد هلا طريق التقدم
َ إيران والغرب يتحدث علي يونسي؟عن أيد مواجهة باَ   !تأ

... إذن املواجهة احلقيقة ضد  اإلنالم هلد اإلنالم وضد  العرب هلد العرب
فاَّيران ناتواجه اإلناالميت والت كف يات والوهاابيت . ونصُّ قوله صري  ال لبس فيه
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مان  ما بقي من العرب لايس مقصاودا  باملواجهاة، ومااذا بقاي... والعثمانيت ا دد
 .  أفتونا من فضلكم إن هان لديكم    ۤذلكَ ! اإلنالم ليس مقصودا  باملواجهة؟

 . نقطتان ال بضد  من الوقوف عندمها   ٰهذا السياق
هااي مطلااع املقااال بقااو  أضااحك  العاارب بانصااعاقهم ماان  النفقطةةة األولةةى

ذا انصاعقهم بالتصري  يوحي أهنام خاارجون مان الكهاف ال يعرفاون ماا. التصري 
يصاعق  انصااعقهم مان . يدور وال ماذا هان قبل شهر وشاهرين وثاالث ونانوات

فكياااف يقاااودون . باااداهات وحقاااا ق ال جياااوا أن يغفااال عنهاااا مبتااادن   السياناااة
 دوال  ٰقذا الغباء وٰهذه البالهة؟

ا أذهااااار بااااايفن  مثااااال ٰهاااااذا التصاااااري   قبااااال أن أعاااااود إىٰل املاضاااااي قلااااايال  جااااادًّ
رر منااااذ حنااااو عااااام عشاااارات املاااارات علااااٰى ألساااانة  الااااذي أصاااادره علااااي يونسااااي تكاااا

هبااااار اإلعالمياااات وهبااااار السياناااايت والعسااااكريت وهبااااار رجااااال الاااادين اإليااااراين 
ولاااايس ٰهااااذا التصااااري  بتغرياااادة منفااااردة أو ناشاااازة، أذهاااار بشاااااهد فقااااط ماااان ٰهااااذه 

 :العشرات
إياران تعارتف  شاروعها »: م هتب  ونشرت حت  عناوان22/8/2112  

منادوب مديناة وره ازت علاٰى تصاري  علاي رضاا ااهااين « ةالعربي ا   احتالل الادول
ثاالث »: الاذي قاال بوضاو  صاري  طهران   الربملان، املقرب من املرشد اإلياراين

وتاابع  .«ورة اإليرانياة اإلناالميةة أصبح  اليوم بيد إياران، وتابعاة للث اعواصم عربي  
... ةورة اإليراني اااللتحاااق بااالث  إىٰل ا صاانعاء العاصاامة العربيااة الرابعااة   طريقهاااباايفن  

و  ه يوجد الكث  ميكان ملان أراد مراجعتهاا ولان . «عوديوننصل إىل العمق السُّ 
 .يتعب فهي هث ة
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نشرت مقاال  م 2115ام عام   أول أي  و  عودة إىٰل ننوات قريبة خل ، 
ا هة تنهشاااا، ونشاااارته   هتااااا  العاااارب جث اااا«وصااااار ايلاااايإ فارناااايًّا»حتاااا  عنااااوان 

  نااا ال ناادري إن  ماان ايطاايف القااول إن  » :هم، وفياا2118الكااالب الااذي صاادر عااام 
إىٰل  فاَّيران   تاوق  .   املنطقاة إقليماير  هان إليران مطام  ومطامع   لعاب دور  

اا األحاقُّ  وال نبو  بسر  . إعادة أ ادها الفارنية بااحتالل  إذا قلنا إن  إيران ترى أهن 
اايطرة عليهااا باادل أمريكااا، ولااۤذلك ال نسااتبعد أن تقااوم الحقااا  املنطقااة العربيااة  والس 

مان إياران قادميا ، أو أن   برتويإ أفكار ختدم ٰهذا املشروع مان قبيال أن  العاراق جازء  
ااا هلهااا جاازء ماان اإلمرباطورياااة ... منهااا الكوياا  أو اإلمااارات أو قطاار جاازء   أو رض  

 .«اإليرانية
 إيااران  اا  قااادرة   أن   خيطاائ ماان يظاانُّ » :م هتباا  حمااذرا  2/11/2112  و 
ماان أجاال فاارن تسااويات  ام قليلااة  دول ايلاايإ العاار  خااالل أي اا التهااام هاالد علااٰى 
ا أن   وخيطئ من يظنُّ  .جديدة وخيطائ مان  .بشاكل جادير ۤذلاَك ر   إياران ال تفكد
تمااااال هدياااااد اَّالت  ٰهاااااذا احتيااااااط ملثااااال  اختاااااذت أي   دول ايلااااايإ العااااار د  أن   يظااااانُّ 
 .«إىٰل آخر املقال.. .ةبشد  

 فماذا هان جواب السيانيت ايليجيت علٰى ٰهذا التحذير املتكرر؟
حنان ال نارد علاٰى ٰهااذه »: علاٰى قنااة ا زيارة قااال أحادهم مناذ شاهرين تقريبااا

الدولااااااة اإليرانيااااااة طميفنتنااااااا وحناااااان مطميفنااااااون هلااااااذه ... التصااااااراات  اااااا  الرحيااااااة
 .وال تعليق. منت شر القتالوهفى ا  املؤ . «التطمينات

اليت جيب الوقوف عندها هي، إذا أحسنا الظن  وصدقناهم،  النقطة الثانية
أن األنظمة العربية وهث  من اَّللات السيانايت يعتقادون أهنام يساتنزفون إياران   

 ...نوريا واليمن والعراق واحلصار االقتصادي وخفض أنعار البرتول
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ااا يكااون ۤذلااَك صااحي حا  تفكاا ا  وۤلكن ااهض لاايس صااحيحا  علااٰى أرن الواقااع رض  
ااايطرة نااايزيدها قاااوة ومنعاااة وقااادرة علاااٰى . أبااادا   فماااا أدراهااام أن ٰهاااذا االنتشاااار والس 

التهديااااد واالبتااااازاا وتنقلاااااب الطالاااااة علاااااٰى رؤوناااااكم أيهاااااا الساااااادة وأناااااتم تعلباااااون 
 !حت  السيطرة؟... وتضحكون وهترجون وادون أنفسكم حت 

 ۤذلَك؟هل فكرت   
اااذ  يااارى أن أمريكااا تلعاااب ٰهاااذه اللعبااة أيضاااا   إذا هانااا  تفعااال . بعااض السُّ

ۤذلااَك فهااي تلعااب باادمها أيضااا ، وتعاارب عاان نااذاجة صااراة اعلهاام أهااال  للتنحااي 
 .وترك امللعب ملن جييد اللعب

ومان مل تكفاه .   املسيفلة مان الت فاصايل الكثا ، حسابنا اَّاور وأبارا املعاامل
 .ٰهذه لن ادي معه التفاصيل املعامل الباراة

 (29)الوحدة اإليرانيةإلى من الوحدة العربية 
إثر تصاعد مد التياار  أهثر من نبعت ننة من هنون فكرة الوحدة العربية

من الصعب القول إن  ا هود هلها باءت باإلخفااق أو اإلخفااق الاذريع . القومي
هااو جهااود األنظمااة  هاال مااا هااان. ألنااه مل يكاان هناااك أي جهااود علااٰى اإلطااالق

الوحادة الوحيادة هاي الوحادة اليمنياة، أي وياا . للقضاء علٰى فكارة الوحادة العربي اة
وأما ما . لألنف وحدة القطر الواحد الذي امل احا واحدا    بلدين منقسمت

بقي من اارب فكلها هذب علٰى اللحى فرضها إيقاع الشاعب العار  فاضاطرت 
الوحاادة أهثاار ماان ماار ة تحاا  واحاادة لساانتت ونيااف األنظمااة إىٰل متثياال مسلساال 

 .وفر  القادة باالنفصال أهثر من فرحة ا ماه  العربية بالوحدة

                                                           

 .م   عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي16/2/2115ملقال   ا نشر ٰهذا ا  (29)
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ال نريااد خااون  مااار تفاصاايل ٰهااذه امليفناااة فهااي فاجعيااة بكاال مااا حتملااه  
وٰلكن نا ال نستطيع إال القول بيفن  األنظمة العربية انتطاع  أن . الكلمة من معإ

حتاول الشاعب . فكارة الوحادة   نفاوس الشاعب بال الشاعوب العربي اةتقضي علٰى 
 .إىٰل شعوب واندثرت ا مال وتالش 

وٰلكاان ممااا ال بضاااد  ماان الوقاااوف عنااده أن انتهااااء حلاام الوحااادة العاار  حتااا  
وطاااايفة ضااااربات األنظمااااة علااااٰى ماااادار حنااااو ناااابعت عامااااا  وتلااااف أنااااواع الضااااربات 

مشروع إعادة األمة إىٰل وحدهتا، هان تعب ا   والصراعات اليت خلقتها األنظمة لوأد
عن حقيقة ثابتة هي عدم وعي األنظمة حلقيقة مصاحل  تمعاهتم واألمة، ٰهذا إن 

 .أحسنا الظن  فيهم
   االد ٰهااذه الفوضااى والعبثي ااة العربي ااة هاناا  إيااران تساا  خطااوة خطااوة إىٰل 

ة اإليراني ااة   هنايااة العقااد منااذ انتهاااء احلاارب العراقي اا. األمااام قاادوء ولاايس بصاام 
قبال األخا  مان القارن املاضاي وإياران تساا  ةطاى حثيثاة مان أجال إعاادة أ ادهااا 
وانااتعادة اإلمرباطوري ااة الفارنااي ة، والث اايفر ماان العاارب واإلنااالم معااا  اللااذين حطمااا 

 .اإلمرباطورية الفارنية
ه إنكار احلق اإليراين العرب يتعاملون مع ٰهذه املساعي اإليرانية بغباء صورت

إيران تسعى لتحقياق األ ااد وٰهاذا حقهاا، فاَّذا هاان .   انتعادة األ اد الفارنية
قادة العرب ضد أ اد العرب فهل يسو  ٰهذا هلام اناتنكار ناعي  ا هم لتحقياق 

 األ اد؟
إياران قياادة ولصاة لشاعبها وتارخيهاا وماضاية   مشاروعها مناذ ثلا  القارن 

ختطاااايط وتنظاااايم فيمااااا العاااارب نااااا مون يقطعااااون أوصااااال بعضااااهم قاااادوء وعزميااااة و 
ويدفعون ألمريكا هاي تادم  بالدهام ليصاحوا العاامل العار  فجايفة وإياران تعلان أن  
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وأمااس هااان ... أربااع عواصاام عربي ااة حتاا  ناايطرهتا، أربااع دولااة عربي ااة تابعااة إليااران
ة انااااتعادت أ ادهااااا الت صااااري  الااااذي أدهاااا  ا ميااااع باااايفن  اإلمرباطوري ااااة الفارنااااي  

 .وعاصمتها ا ن هي بغداد
ال أدري ملاذا اندهشوا وٰهذه هي املرة العاشرة منذ أربعة أشهر وإياران تعلان 
ااا ناايدة البحار املتونااط واأل اار وحبار العاار  وايلاايإ العار  الااذي تسااميه  فيهاا أهن 

علاااٰى  تاااذهروا أن ايلاايإ الفارناااي تساامية باادأت إياااران تفرضااها. ايلاايإ الفارنااي
أي إن  مااا يااده  . الواقااع اإلعالمااي العاار  والعاااملي منااذ أهثاار ماان عشاار ناانوات

العااامل العاار  اليااوم ماان القااول باايفن  بغااداد هااي عاصاامة اإلمرباطوريااة الفارنااية لاايس 
 .جديدا ، عمره أهثر من عشر ننوات

. عشر ننوات ومثل ٰهاذا التصاري  يتكارر مارة أو مارتت بالس انة علاٰى األقال
ناانوات ومل ياادرك العاارب قااادة وشااعوبا  حقيقااة الت هديااد اإليااراين ليعلنااوا أهناام  عشاار

 .وال أحتدث عن التاري  قدميه وحديثه. فوجيفوا ٰقذا التصري 
إذا هان العارب قاادة ونيانايت وشاعوبا  مل يساتوعبوا صاري  القاول الواضا  

التصاري ؟ هال  علٰى مدار السنوات العشار املاضاية فلمااذا اندهشاوا الياوم مان ٰهاذا
مان عجااز عاان فهاام مااا . فهماوه؟ أباادا  مل يفهمااوا منااه شاييفا ، ولاان يفهمااوا منااه شااييفا  

هو أوض  منه لن يفهمه، ومان حاع ماا هاو أخطار مناه ومل يتصارف فلان يتصارف 
 .ونتصب  إيران نيدة العامل العر 

مثااااال هااااال القاااااوى االناااااتعمارية القدمياااااة واحلديثاااااة تقاااااوم إياااااران بتمهيااااادات 
 مباشااااااارة إلعاااااااالن نااااااايطرهتا ونااااااايادهتا علاااااااٰى املنطقاااااااة العربياااااااة، مباشااااااارة و ااااااا 

طموحهااااااااا وطمعهااااااااا ال يقتصاااااااار علااااااااٰى العااااااااراق، وال علااااااااٰى نااااااااوريا، وال علااااااااٰى 
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اااااااا مااااااان دون  الااااااايمن، أبااااااادا ، طموحهاااااااا ميتاااااااد علاااااااٰى هامااااااال األرن العربياااااااة ورض  
 .انتثناء

 ثااورة   عااودة إىلٰ . لنلقاي نظاارة علااٰى ايريطااة االنارتاتيجية للتفكاا  اإليااراين
م نتاذهر هياف أن ملاك البحارين 2111ام البحرين الشيعية علاٰى النظاام السا  عا

أعلااان انضااامام البحااارين إىٰل الساااعودية حلماياااة املنطقاااة مااان النفاااوذ اإلياااراين وٰلكااان  
. السعودية رفض  ۤذلَك واضطرت للتدخل العسكري للقضاء علٰى فكارة الوحادة

لااايس ٰهاااذا ماااا يعنيناااا هناااا، الاااذي يعنيناااا أن  إياااران جااان  جنوهناااا وأر ااادت وأابااادت 
 . التهديدات ايط ة   حال احتاد البحرين مع السعودية وأطلق 

َ دولتااااات عاااااربيتت  الحظاااااوا أن إياااااران رفضااااا  رفضاااااا  قاطعاااااا  الوحااااادة بَااااااتأ
م صااارح  2111وبعاااد ٰهاااذا الااارفض والتهدياااد بيفشاااهر قليلاااة أي عاااام . بَّرادهتماااا

 وتلتهاااا. شمصاااية إيراني اااة ال أذهرهاااا بااايفن العاااراقيت ير باااون   الوحااادة ماااع إياااران
َ العااااراق وإيااااران، وأن عاصاااامة اإلمرباطوريااااة  تصااااراات عاااان الوحاااادة التارخييااااة بَاااااتأ

 ...الفارنية قدميا  هان    قلب العراق
َ . مل يعر العرب ٰهذه الت صراات أي قيماة ومل يلفاتهم التنااقض الصاارخ بَااتأ

رفاااض إيااااران وحااادة دولتاااات عااااربيتت ودعوهتاااا إىٰل وحاااادة دولااااة عربي اااة مااااع الدولااااة 
ااارع . لفارناايةا باال ا اادير بااالقول إن  العاارب مل يرياادوا أن ينتبهااوا وال أن يثاا وا الش 

وٰهاااذا أماار مرياااب، يااوحي باشااارتاك . العاار  وال انتباهاااه إىٰل ٰهااذه املطاااامع الصااراة
 ... األنظمة العربية   مؤامرة تسليم العراق إليران

 روياادا  روياادا  ومنااذ ۤذلااَك احلاات تصاااعدت وتاا ة التصااراات وراحاا  تكثاا 
م إىٰل القاااول باايفن  ناااوريا هاال ناااوريا هااي اَّافظاااة 2112َحاا  ٰ وصااال    شااباط 
ومل يطلاق العارب أي تصاري  وال أي حتاذير وال هتدياد . اإليراني ة ايامسة والث الثات
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َحاا  ٰ النظااام السااوري مل يعلااق علااٰى ۤذلااَك وهيفنااه يقاارُّ بااه . وال َحاا  ٰ أدن انااتنكار
 .تامًّا إقرارا  

من بعاد ٰهاذا الت صاري  تصااعد الت ادخُّل الظ ااهر واملباشار والعلا    ناوريا، 
وبادأت إياران متادُّ . وهان   العراق  اهرا  واضحا  منذ االحتالل األمريكاي للعاراق

اَرٰى علااٰى حناو صاري ،   حات أن  نفوذهاا التحاايت،  نفوذهاا إىٰل الادول العربياة األضخأ
 عدد مكن الدول العربي ة أهرب مان أن يتميلاه أحاد، ونايكون ايفي، ايلفي،  

ا قريبا  جدًّا  .وننعود إىٰل ۤذلَك بعد قليل. االنفجار قريبا  ورض  
املهااام هثااارت الت صاااراات مااان جدياااد باااالنُّفوذ اإلياااراين إىٰل حاااد القاااول بااايفن  

اايطرة اإليراني ااة وأن  إيااران ناايد ة البحاار املتونااط هناااك أربااع عواصاام عربيااة حتاا  الس 
 .واأل ر وصوال  إىٰل ايليإ العر  املسمى عندهم بالفارني

. نقطتاااان هناااا ألقاااي عليهماااا ضاااوءا  ناااريعا  حتااادث  فيهماااا   مقاااال ناااابق
هلمة نيدة البحر  املتونط ال ميكن أن تكون عابرة، وال ميكن أن تكاون نايادة 

تونااط،  ااا ياادل علااٰى أن  إيااران علااٰى نااوريا هافيااة لتجعلهااا تقااول ناايدة البحاار امل
مثلماا هاي . العامل العر  هلها، وَح  ٰ ترهيا هي املشروع اإلياراين الاذي تساعى إلياه

هلماااة ايلااايإ الفارناااي تعااا  أن  . هلماااة ايلااايإ الفارناااي، وهاااي النقطاااة الثانياااة
ايلاايإ هلهااا فارناايًّا، تعاا  أن الاادول العربي ااة هلهااا علااٰى الطاارف الثاااين ماان ايلاايإ 

 .جزء من اإلمرباطورية الفارنية هي
ال أذهاار متاماااا  ماان الااذي قاااال منااذ حناااو ناانتت بااايفن . مل ختااف إيااران ۤذلاااكَ 

الكوياا  والبحاارين واإلمااارات هلهااا جاازء ماان اإلمرباطوريااة الفارنااية، والقااول لاايس 
 .جديدا  علٰى أيد حال
 ماذا يع  ۤذلَك؟
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َ حتا  الس ايطرة اايطرة يعا  أن  ٰهاذه الادول هلهاا ماا بَااتأ . ومشااريع حتا  الس 
اااا تشاااعر إياااران بااايفن نااايطرهتا علاااٰى الااايمن قاااد اهتملااا  والعاااراق أصاااال  حتااا  . رض  

ايطااوة التاليااة نااتكون بعااد . ناايطرهتا وهااۤذلَك نااوريا ولبنااان حبكاام حتاا  الساايطرة
االحااتالل حتاا  اناام . التقاااط الاانفس وتكااريس الوحاادة اإليرانيااة مااع ٰهااذه الاادول

 .رونيا بالقرم العام املاضي، ودول االنتعمار القدهالوحدة، مثل ما فعل  
. م وهالتاااااا أنبااااااء إيااااارانيتت نشااااارتا خاااااربين متكااااااملت16/2/2115الياااااوم 

ناادعوو العااراقيت، واليمنياات، إىٰل »: وهالااة مهاار اإليرانيااة قالاا . يوضااحان املشااروع
رت وهالاة بينماا نشا. «ترك رهب العروباة املزياف وااللتحااق باإلمرباطورياة الفارناي ة

َ العراق وإيران حتمية ال مفر منها»: إيرنا اإليرانية قا لة  .«الوحدة بَاتأ
َ دولتااات، ال احاااتالل وال  ااازو وهااام  األمااار أمااار وحااادة، وحااادة إرادياااة، بَااااتأ

هااا هااي روناايا قااد فعلتهااا منااذ أشااهر مااع جاازرة . ماان ذا الااذي ناايتعرتن. ازنااون
ولان يساتطيع أحاد فعال شايء ماع . القرم ومل جيرء أحاد   العاامل علاٰى أن يعارتن

وبعادها و  أثنا هاا يسا  املمطاط . ٰهذا هو املمطط وٰهذا التفك  اإلياراين. إيران
ااا معهمااا : علااٰى مسااارين الوحاادة السااورية اإليرانيااة، والوحاادة اليمنيااة اإليرانيااة، ورض  

ا يتم إرجاء لبنان إىٰل وق  آخر  .لبنان، ورض  
ايالياااا اإليراني اااة الن ا ماااة   البحااارين والكويااا   وٰلكااان   ٰهاااذا الوقااا  فاااَّن  

مناااذ أياااام بااادأ . واإلماااارات والساااعودية تكاااون علاااٰى أهباااة االناااتعداد لالنقضاااان
فيمااا البحاارين نا مااة بناااء علااٰى قاارار إيااراين ولاايس . الت نغاايم اإليااراين علااٰى الكوياا 

ا مون بانتظاار شيعة البحرين نا. بسبب إصالحات وال نيطرة الد ولة هما يتومهون
 .ناعة الصفر ال أهثر وال أقل
 ما بقي    السعودية؟
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وهل الزحوف اإليراني اة . السعودية لن تصمد ناعات أمام  الز حف اإليراين
وال تستبعدوا ۤذلَك فااألمر واقاع . نتكون جبنود عرب فقط، و   إيرانيت باألهثر
ب  منذ حنو ننة أن  العرب وقد هت. اليوم بشدة ووضو    نوريا والعراق واليمن

ودوعون بيفنفسهم هث ا  عندما يقللون من الشيفن الفارني، وأن  إياران قاادرة علاٰى 
بسااط ناايطرهتا علااٰى ا زياارة العربيااة خااالل أيااام، وال مينعهااا إال املعطيااات الدولي ااة، 
ووططها الذي تسا  علاٰى هدياه باهلادوء الاذي جيعلهاا حتقاق أهارب املكاناب باال 

 .رخسا 
معرهة احلشد الشعك »: عندما يقول مسؤول   نرايا ايراناين الشيعية

طريق ...  األنبار هي ايطوة األوىل علٰى طريق فت  مكة وهناية حكم الوهابيت
 .(28)«مكة مير عرب حترير الرمادي من داع 

فٰهذا يقتضي نظريًّا وعمليًّا ومنطقيًّا أن  السعودية نتقف مع داع  
ام احلشد الشعك الشيعي وعدم السما  هلم بتحقيق وتنفيذ وططاهتم للصمود أم

 ...  احتالل مكة والبي  احلرام وإنقاط احلكم الوها 
وٰلكن  املوقف السعودي املبد ي ال يتزعزع وهو حماربة اإلرهاب والتطرف 
وداع  والتعاون مع التحالف الدو    توف  الغطاء ا وي للحشد الشيعي 

 اع  لسحق د
وعندنا يقول ٰهذا املسؤول الشيعي ذاته، ومثل ٰهذا الكالم والكالم السابق 

ا وليس واحدا  فقط، تابع فقال على النظام »: نطق به الكث ون والكث ون جدًّ

                                                           

 .م وأحلق  بالفصل2115ا جاء ٰهذا التصري  وما تاله   األنبوع األخ  من أيار   (28)
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الوها    السعودية أن يتعاي  مع األمر الواقع بيفن  ا مهورية اإلنالمي ة 
 .«أصبح  جارهم ا ديد   األنبار

ا يفرتن فيه أن يستفز السعودية لوقف احلرب علٰى الدولة اإلنالمي ة فهذ
ودعمها لتجعلها حاجزا  ومعيقا  ومثل ٰهذه احلرهات اليت تقوم قا أي دولة 

 ...تتعرن ملثل ٰهذا التهديد
ولكن السُّعودية لن تنث  عن مباد ها   حماربة اإلرهاب والتطرف والدولة 

ما دخل، »: إىٰل الريان، هما يقولون   العامي ة اإلنالمية ولو وصل  إيران
بل إن  أحد أبرا اَّللت السيانيت السعوديت قال علٰى . «...الشغلة شغلة مبدأ

السديانة السُّعودية ال تيفخذها ا عجعة »: قناة ا زيرة عقب ٰهذه التصراات
رملانيون أو والتصراات ايرا ي ة اليت يطلقها إعالميون أو نيانيون أو ب

السديانة السُّعودية تعتمد علٰى التواصل الدبلوماني الرحي، ... ميليشياوين
 .«والدبلومانية اإليرانية الر حي ة مل تقل شييفا  من ٰهذا القبيل

و  السياق ذاته واصل واير الدفاع وإنناد القوات املسلحة اإليراين العميد 
أمريكا ليس  »ة املستفدزة مؤهددا  أن  أ د وحيدي مسلسل التصراات اإليراني
النظام السعودي ليس   »: وأضاف. « ستوى هتديد إيران فكيف بالسعودية

املستوى الذي جيعله يضشكدل هتديدا  إليران؛ لذا فَّنه ميكن القول إن  ٰهذا النظام 
 .«لن جيرؤ على التعرُّن لبلدنا أبدا  

بغداد ٰهذا الكالم الذي يؤهد هل ما  عندما يقول واير الدفاع اإليراين من
ولة نبق وال خير  عن إطاره وال نياقه، فهل ميكن عدُّه هرطقة مواطن ليس  الد  

 عنه؟ مسؤولة  
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هال املعطياات تقاول إ نا هضام يغطاون   . ال أمل     أن  العارب نيصاحون
ي  ماااان مل يفهاااام هاااال ٰهااااذا الت قريااااع املباشاااار الص اااار . نااااكرة عميقااااة عميقااااة عميقااااة

والت صاااراات اإليراني اااة الااايت ال لااابس فيهاااا، هياااف ميكااان أن يفهماااوا ماااا فياااه بعاااض 
الغمون؟ ومن حع هل ۤذلَك ومل يتصرف شييفا  هال ميكان أن يتصارف بعاد ۤذلاَك 

 شييفا ؟
االوك. ومااع ۤذلااكَ  وقااد حفاارت الكثاا    ... إيااران حتفاار قااربا بياادها قٰااذا السُّ
وهااالُّ آت  . لن اااوم العااار  تعويااال    ااا  مكاناااهوتعويلهاااا علاااٰى ا. قربهاااا َحااا  ٰ ا ن

َ   ها أن  العرب مل يتعاملوا مع اإليرانيت يوماا  مان األياام . قريب الفرق بينها وبَاتأ
املشااكلة . إال علااٰى أهناام أهاال وأخااوة، وۤلكاانا هضم  اادروا  اادرا  أهاارب ماان أن اتماال

يااة الاايت صاادم  هاال ليساا    االحااتالل املشااكلة   الطا فيااة والساالوهات الطا ف
 .العرب واملسملت صدمة فاق  حدود اييال
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الت رررعيد بلسرررانصا   إلرررىإيرررران تسرررعى  
ذه هد وحسن ن ر الله اليوم ي نِّ، المباشر

فرررري مشرررررو   إيررررران ماعرررريٌة. الحقيقررررة
 ..المنطقررررة لو ترررردميرها علررررى الصيمنررررة 
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. لعربي ليس بالظاهرة الجديدةالهزال ا

وهزال األمة أي أمة ليس استثناء علٰى أي 
وٰلكن أن تكون كل عناصر القوة . حال

وفيارات المبادرة بيد األمة ومع ۤذلكو تأبى 
استخدانها وتصر علٰى أن تكون مركوبة من 
أمم وشعوب أقل منها قوة و مكانات فٰهذا 

وٰهذا حديث طويل كتبت . هو االستثناء
ها كثيرًا قبل كثير من سنوات الثورة في في

 .مناسبات كثيرة
يتكااااااون ٰهااااااذا الفصاااااال ماااااان ٰهااااااذا الكتاااااااب ماااااان مقااااااالت هتبااااااا ونشاااااارا   

: م  اااااااال األول عناااااااااوان2115أبرياااااااال /: األناااااااابوع األول ماااااااان شااااااااهر نيسااااااااان
التمااااااادد اإلياااااااراين   : التمااااااادد اإلياااااااراين واهلااااااازال العااااااار ، و ااااااال الثااااااااين عناااااااوان

 .السرير  العر 
 (21)مدد اإليراني والصزال العربيالت

ااااااافالة هاااااااو اللهاااااااو واملتااااااااجرة  أحاااااااطُّ أناااااااواع االحنطااااااااط وأنااااااافل أناااااااواع الس 
بعاااااااض وناااااااا ل اإلعاااااااالم . بيفحانااااااايس أنااااااااس يتقلباااااااون علاااااااٰى مجااااااار مصااااااايبتهم

وتااااافهو الفاااايس بااااوك ومواقااااع التوصاااال االجتماااااعي وجاااادوا   ميفناااااة السااااوريت 
ت واياااااادة عااااادد املتاااااابعت والااااازوار؛ والعاااااراقيت واليمنيااااات مااااااد ة حلصاااااد اإلعجاباااااا

                                                           

 .م   عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي2/2/2115ا نشر ٰهذا املقال     (21)
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يفتيفتاااااون األخباااااار واألحاااااداث الااااايت ااااااذب النااااااس للمتابعاااااة  ااااا  مباااااالت باااااآالم 
 .ۤهؤالء الناس ومصا بهم

وإىٰل جاناااااب ۤذلاااااَك يكثااااار الصاااااا دون   املااااااء العكااااار الناااااتغالل وقاااااا ع 
وأحاااااااااداث   تساااااااااويق أوهاااااااااام ال أنااااااااااس هلاااااااااا مااااااااان الصاااااااااح ة وخلاااااااااط األوراق 

 .أهثر مما هي ضا عة( الطانة)كار لتضيع واملفاهيم واألف
حتاااااااا  ٰهااااااااذا الباااااااااب الكثاااااااا  ماااااااان األفكااااااااار واملمارنااااااااات الاااااااايت جيااااااااب 

وٰلكاااان  مساااايفلة خطاااا ة اليااااوم تاااادور رحاهااااا علااااٰى أرن الواقااااع . الوقااااوف عناااادها
عاصاااافة احلاااازم هااااو اناااام العمليااااة العسااااكرية ا ويااااة َحاااا  ٰ . احهااااا عاصاااافة احلاااازم

االنااااام . ن حتاااا  شاااااعار الاااادفاع عااااان الشاااارعي ةا ن الاااايت تقاااااوم علااااٰى أرن الااااايم
واضاااا  وضااااوحا  تامًّااااا هااااو الاااادفاع عاااان شاااارعية الاااار يس اليماااا  عبااااد ربااااه منصااااور 

ومااااع ۤذلااااَك تنطااااع املتشاااادقون املتفهمااااون لتحمياااال ٰهااااذه العمليااااة أ اااااال  . هااااادي
وماااااع ۤذلاااااَك . تكسااااار الظهااااار مماااااا لااااايس   خلاااااد قياااااادة العملياااااة علاااااٰى اإلطاااااالق

ناااااااااية ال توضااااااااا  وتسااااااااا    ٰهاااااااااذا الساااااااااراب والضاااااااااباب فاااااااااَّن  األنظماااااااااة السيا
 .النتغالل مشاعر الشعوب

علاااااٰى الااااار  أم  مااااان هااااالد الت طبيااااال والتااااازم  لعاطفاااااة ايااااازم، ال ميكنااااا  أبااااادا  
أن أقبااااال هااااال  ٰهاااااذا التهويااااال   أن  ٰهاااااذه العملي اااااة دفااااااع  عااااان األماااااة، وال دفااااااع 

هلااااااه ... د الفارناااااايعاااااان اإلنااااااالم، وال مواجهااااااة املااااااد الشاااااايعي، وال وقااااااف املاااااا
 .هذب بكذب بكذب

ٰهااااااااذه العمليااااااااة هااااااااي تاااااااايفمت مضاااااااايق باااااااااب املناااااااادب يدمااااااااة املصااااااااااحل 
األمريكي ااااااااة َحاااااااا  ٰ ال يكااااااااون موضااااااااع ابتاااااااازاا ماااااااان احلااااااااوثيت أو إيااااااااران إذا مااااااااا 

وقااااااد وصاااااالوا إىٰل ٰهااااااذا احلاااااادد تقريبااااااا ، باااااال صاااااار    اااااا  ... انااااااتحكموا باملنطقااااااة
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ب صاااااار حتااااا  نااااايطرهتم، إىٰل جاناااااب مساااااؤول إياااااراين بااااايفن  مضااااايق بااااااب املناااااد
 .مضيق هرمز

مهمااااااااااا هاناااااااااا  األقااااااااااوال والتصااااااااااراات والتسااااااااااويغات والتصااااااااااوجيات ال 
ميكاااان تصااااديق أن  الت حااااالف العاااار ؛ حتااااالف عاصاااافة احلاااازم، هااااو ملواجهااااة املااااد 

ال يسااااتقيم ۤذلااااَك مااااع أي مناقشااااة . الشاااايعي أو وضااااع حاااادر لااااه علااااٰى اإلطااااالق
اااااة منطقي اااااةعقلي اااااة، وال يصااااامد أماااااام أي حم لاااااو هاااااان هاااااۤذلَك فعاااااال  لقطعاااااوا . اج 

رأس األفعاااااااى   العاااااااراق وناااااااوريا ألن  التمااااااادد اإلياااااااراين   ٰهاااااااذه املنطقاااااااة هاااااااو 
األخطااااااار علااااااااٰى ا زياااااااارة العربيااااااااة، والعااااااااامل العاااااااار  هلااااااااه، بينمااااااااا الاااااااايمن حتاااااااا  
الساااااااايطرة   أي حلظااااااااة بعااااااااد قطااااااااع رأس األفعااااااااى، الاااااااايمن ااويااااااااة   ا زياااااااارة 

عنااااادما . طااااار احلاااااوثيت وشاااااريكهم علاااااي عباااااد ا  صااااااحلحمصاااااورة مهماااااا بلااااا  خ
 .يقضى علٰى منبع ايطر تصب  الفروع هوام  بال قيمة

بقاااااء الت ماااادد اإليااااراين   العااااراق ونااااوريا أخطاااار باااايفلف ماااار ة  ماااان وجااااوده 
  الاااااايمن، فلماااااااذا هبااااااوا هبااااااوا الشااااااجعان لضاااااارب الاااااايمن بعااااااد ناااااااعات ماااااان 

ن علااااااٰى ضااااااياع العااااااراق وناااااايطرة مناشاااااادة الاااااار يس اليماااااا ، بينمااااااا هاااااام يتفرجااااااو 
إيااااااران عليهااااااا منااااااذ عشاااااار ناااااانوات؟ وشاااااااهدوا ويشاااااااهدون االحااااااتالل اإليااااااراين 

ماااان دون أي تصااااري  أو اعاااارتان أو َحاااا  ٰ تااااذمر ... لسااااوريا ماااان أربااااع ناااانوات
بااال َحااا  ٰ ماااا يشااابه التاااذمر، بااال األهثااار مااان ۤذلاااَك وأخطااار بااايفلف ألاااف مااارة أنناااا 

يلاااااااايإ ٰهااااااااذه ذاهتااااااااا ناااااااااعدت نااااااااوري ناااااااارى بيفعيننااااااااا ويقيينااااااااا هيااااااااف أن دول ا
املاااااالكي علاااااٰى النجاااااا  وهانااااا  ناااااالحه اإلعالماااااي ونااااانده التماااااويلي ماااااع هااااال 
مااااا ياااادل عليااااه اناااام املااااالكي ماااان ممارنااااة طا فيااااة وهيمنااااة إيرانيااااة علااااٰى العااااراق 

وتعزياااااز العارقياااااة وناااااوريا، وال أحتااااادث عااااان  الااااادعم ايليجاااااي العااااار  للسااااالطة 
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علااااااٰى الاااااادفاع عاااااان  ةهنم ماااااان القاااااادر خضااااااوعها إليااااااران وهتمااااااي  الساااااانة وحرمااااااا
 .، بل واملشارهة   ضرقم وقصفهمأنفسهم

. مااا يفعلااه العاارب هااو تاايفمت املصاااحل األمريكيااة علااٰى باااب املناادب ال أهثاار
. وإن هان من أهثر فهو تدم  اليمن وقدرات اليمنية حتا  ذريعاة حمارباة احلاوثيت

، وال ااااااربون املااااد .الاااايمن ال أقااااول هاااام يرياااادون احلااااوثيت، وۤلكاااانا هضم ال يرياااادون
الشااايعي وال املاااد اإلياااراين وال يااادافعون عااان العااارب وال عااان اإلناااالم، ٰهاااذه هلهاااا 

 .أوهام
وأمريكا اليت يتبع هلا أباطرة العرب هي مع إيران أهثار مماا هاي ماع األبااطرة 

َ إيااران . العاارب والكاالُّ يغمااس خااار  الصااحن   فهاام مااا ياادور   الت فاااون بَاااتأ
 .حول امللف الن ووي اإليراينوأمريكا 

َح  ٰ تفهموا تذه روا جيدادا  أن  أمريكاا مل متان  النظاام العراقاي فرصاة  تفااون  
واحاادة  علااٰى ملفدااه الن ااووي وحاصاارت العااراق حصااارا  شااامال     احتلتهااا ودم رمتهااا 

َ أنا َها هان  تكذب   هلد ادعاءاهتا ضد  العراق  .وتبَات 
ران فالت فاون معها ما اال حناو عشارين نانة  ميتادُّ مان دورة  إىٰل دورة ، أم ا إي

ومن مكاان إىٰل مكاان، ومان تفااهم    بناد  إىٰل تفااهم   بناد  جدياد وتراجاع عان 
 ...بند  قده

والبقيااااااة عنااااااد ماااااان يفهاااااام   ملاااااائ الفرا ااااااات، وماااااان ٰهااااااذا الباااااااب علااااااٰى 
ماااااع  فااااااق  ياااااه أمريكاااااا إىٰل اتد نااااابيل املثاااااال تاااااذهروا أن  الفنااااادق الاااااذي توصااااال  ف

مباحثاااااات القضااااااء  د  ه  إياااااران   لاااااواان بسويسااااارا هاااااو الفنااااادق نفساااااه الاااااذي َشااااا
َ الااااااااادُّ علاااااااااٰى اإلمرباطوري ااااااااا ول ة العثماني اااااااااة وتواياااااااااع ترهاااااااااة الر جااااااااال املاااااااااريض بَااااااااااتأ
 .االنتعماري ة حينها
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اا يكااا ياق ذاتااه فااَّن  خالصااة االتفاااق األمريكااي اإليااراين أن  أمر و  ٰهااذا السد
. تعلن انتصارها   التفاون والتوقيع، وإيران تعلن انتصارها   التفااون والتوقياع

إذا هاان : وياربا السُّاؤال. وٰهذا نسمة مكاررة مان التوافاق الاذي ت قبال نانة تقريباا  
 الفريقان انتصرا معا  فعلٰى من انتصرا إذن؟

عاا  برتهياا وترهاوا ومع ۤذلَك الواض  هلده، تاد أن  العارب املسالمت ضااقوا ذر 
الادنيا وال هاام  هلاام إال إنااقاط حاازب العدالاة والتنميااة   ترهيااا ألنااه اكاام وياانج  

فعلوهاا مناذ نانة ومل . أهرب هم هلم ا ن إشعال ترهيا باملشاكالت. بانم اإلنالم
و  املقاباااال يفضاااالون إيااااران علااااٰى ترهيااااا . بااااوادر أامااااات تتصاااااعد ا ن... يييفنااااوا

ما ييسار نايطرهتا علاٰى العاامل العار ، أم اا ترهياا فاال وال وألاف ولذلك يفعلون هل  
ليساااا  ترهيااااا وحاااادها اهلاااادف وإيااااا اهلاااادف هااااو الااااذات العربيااااة باااااملطلق،  ...ال

 .واإلنالم باملطلق
يسااااااعون لتحقيااااااق ... وجاااااازر الااااااواق الااااااواق إيااااااران، وأمريكااااااا واهلناااااادروراس

 ...ن لتحقيااق مصاااحلهمجيااوا العتااب علااٰى ا خاارين ألنا هضاام يسااعو ال مصاااحلهم، و 
ااام ال يااادرهون مصااااحلكم وال يساااعون  العتاااب واللاااوم والغضاااب علاااٰى العااارب ألنا هض

 .لتحقيقها
حااات تكااااون أمتناااا ملطشااااة لكااالد ماااان   األرن مااان ناااافهاء فاااألن  أمتنااااا 

 .جعل  من األ بياء ندنة  ووجهاء
تاااااانط )عجااااااة أن ال يسااااااتغرب أن  هاااااال  ايواريااااااف ل دور الن  علااااااٰى ماااااان ميثداااااا

 .؟(ليهع
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 (21)التمدد اإليراني في السرير العربي
الالذقيااة / ألقياا  حماضاارة   املرهااز الثقااا    احلفااة مناذ حنااو عشاار ناانوات

 .«فرص العرب   الفعل احلضاري    ل املشهد الدو » :عن
َ هاناا  حينهااا، ومل تاازل الفرصااة األهاارب واألقااوى  أماام األرن ألنااباب  بَاااتأ

الفرصااة فلاان ٰهااذه إذا مل يسااتثمر العاارب » :ا بقااو ولكاا  ختمتهاا. ذهرهتااا هثاا ة
تعود إليهم مثلها مليفات السنت القادمة، ونيكون وضعهم أنوأ مما هم عليه ا ن 

 .« يفات املرات
هاااال الاااادال ل . ا ن يباااادو أن العاااارب يفضاااالون االحنااادار ال الصااااعودَحااا  ٰ 

ي أن  العارب ال واملؤشرات والقرا ن تقودنا إىٰل حقيقة واحادة يصاعب دحضاها وها
هايفن  العارب   ناكرة أو . يكتفون بالنوم   الاوهم بال يشاارهون   احنادار األماة

 . يبوبة
ال أريد االنتطراد   األدلة والرباهت والشواهد فقد هتب  وهتب الكث ون 

 .أقف عند مالم  اليوم الذي حنن فيه. فيها الكث 
ة بَّحيااء اإلمرباطورياة الفارناي  العرب يعلنون انتياءهم مان الطماو  اإلياراين 

 !!!العربية قةطمدد   املنوالت  
العااارب يعلناااون اناااتياءهم مااان الطماااو  الرتهاااي إلعاااادة أ ااااد اإلمرباطورياااة 

 !!!املنطقة العربية العثمانية والتمدد   املنطقة
 ؟؟؟اهلبلما ٰهذا ايبل و 

                                                           

 .عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي م  1/2/2115ا نشر ٰهذا املقال     (21)
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أن وال  تعيااادوا أ اااادهم،ال تريااادون أن تكم ياااا عااارب احضااار هاااان يعااا  إذا  
 يهم أنعلااحتتجااون علااٰى نااعي ا خاارين إلعااادة أ ااادهم، وتفرضااون ... تتمااددوا
 !وابيل مهابيل مساطيل مثلكم؟ وايكون

داعااا  هاااي »: يقاااولو   ااال ٰهاااذا ايبااال العااار  ييفتياااك ضااااحي خلفاااان ل
... الونايلة الوحياادة لتنفياذ نيانااة أمريكاا لتمزيااق العارب وذحبهاام ونارق خاا اهتم

 .«ذر منهاا ميع احلعلٰى 
ه واحدة ودولة واحدة وعجزت البشرية عن متزياق العرب أم  أن  أناس علٰى 

يساارق خاا اهتم ال ماان الاادول وال أحااد وخاا اهتم هلهااا حتاا  تصاارفهم ... وحاادهتم
األنظمااة أن  وعلااى أناااس ... الغربيااة وال ماان قااادة األنظمااة وال لصااوص األنظمااة

قبل  ئفردا  فردا  وتغسل رجليهم باملاء الداف تدلل املواطنتو تقتل شعوقا ال العربية 
 !!! يوم وم هل  الن  

حساانا ، إذن   مناقشااتنا ملطاااع إيااران   املنطقااة أو   هااا أيًّااا هااان، لاايس 
مصادرة علٰى حق ا خرين   بناء أ ادهم، وال ااق لناا ۤذلاَك، وإياا تقريعاا  علاٰى 

 .العقل العر  ا امد الفارط الصارخ الس اه 
إياااران ال » : يس اإليااراين حسااان روحاااين يعااارتف باحلقيقااة ويقاااول حرفيًّاااالاار  

 .«مدد الشيعياملنطقة عرب الت  علٰى تسعى للسيطرة 
علاااٰى إياااران ال تساااعى للسااايطرة  .صاااحي  متاماااا  وال ينكاااره إال جاهااالٰهاااذا 

املنطقاااااة عااااارب املاااااد علاااااٰى ا تساااااعى للسااااايطرة َهااااامااااادد الشااااايعي، إنا  املنطقاااااة عااااارب الت  
َ وهناك فرق ... فارنيال  .األمرينبَاتأ

لقااد انااتعادت اإلمرباطوريااة »: قااا ال  حرفيًّااا لقااد صاار   اا  مسااؤول إيااراينر 
 .ومل يقولوا اإلمرباطورية الشيعية .«...الفارنية أ ادها
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 .من فضلكمجيددا  انتبهوا 
ٰهاااااااذه هااااااااي احلقيقااااااااة الاااااااايت جياااااااب أن ناااااااادرهها، وجيااااااااب علااااااااٰى إيااااااااران أن 

وعلاااااااٰى الشااااااايعة العااااااارب أن يااااااادرهوا . ء الشااااااايعة ووراء الااااااادينتكتفاااااااي تسااااااارتا  ورا
إال إذا هاااااان مقتنعااااات بااااايفن يكوناااااوا جنااااادا  للماااااد الفارناااااي   ... ٰهاااااذا احلقيقاااااة
و  الوقاااااا  ذاتااااااه جيااااااب تعريااااااة احلقيقااااااة الفارنااااااية وإبااااااراا إيااااااران . بااااااالد العاااااارب

جياااااااااب هشاااااااااف التااااااااادليس والكاااااااااذب . واملشاااااااااروع اإلياااااااااراين علاااااااااٰى حقيقتهماااااااااا
اين، وعلاااااٰى إياااااران أن تعااااارتف قٰاااااذه احلقيقاااااة، ولتفعااااال بعااااادها ماااااا واياااااداع اإليااااار 

وٰلكاااااان نااااااواء اعرتفاااااا  حبقيقتهااااااا أم مل . اقااااااق مصاااااااحلها بالطريقااااااة الاااااايت تريااااااد
 .تعرتف فَّن  ۤذلَك ال يغ    الواقع شييفا ، وال ينفيه

إذا هانا  إنارا يل : ال بضاد  مان طرحاه ونشاره بقاو ة ناؤال    ٰهذا اإلطار َ  ة 
وعلااااٰى حنااااو  م 1891د إيااااران باألناااالحة منااااذ مطلااااع الثااااورة اإليرانيااااة   عااااام تاااازو 

ة وآخاار شااحنة أناالحة إناارا يلي   ٰهااذا،يومنااا يكاااد يكااون  اا  منقطااع إىٰل متواصاال 
فلماااذا تعلاان واوفهااا ، م2112إليااران هااي الاايت افتتضااح  أواخاار العااام املاضااي 

املااااوت : صاااارخ مثاااال األطفااااالوملاااااذا إيااااران تظاااال ت ووي اإليااااراين؟ماااان املشااااروع الن اااا
 إلنرا يل؟

املقاااادس  ناااارتاتيجياالحااااالف ت  اللااااذر الرماااااد   العيااااون عاااان ۤذلااااَك ألاااايس 
 ؟بينهما

علٰى الر  أم  من وضو  ٰهذه احلقيقاة وضاوحا  يفقايف عات جاحاد فاَّن  الشايعة 
إال . العرب منمرطون   املشروع الفارناي اإلنارا يلي ااراطاا  تاماا ، انادماجا  تامًّاا

 .اللهم أقل القليل الذي ال يذهر
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ال نتحاادث عاان العااراق منااذ االحااتالل األمريكااي والساايطرة اإليرانيااة علااٰى 
العااراق واناايس أهثاار ماان مليااوين إيااراين با نسااية العراقيااة وانااتالمهم هاال مفاصاال 

حسبنا أن اتم بآخر والة إيران علٰى العاراق . السلطة   العراق، فٰهذا أمر يطول
علااايكم احااارتام نااايادة  :قلااا  لإليااارانت» :ي الاااذي قاااال مناااذ أياااامحيااادر العبااااد

 .«العراق
وإن قالاه فلااه . ، ومل يساامعوا هالماه، ألناه مل يقلااه أصاال  مل يصادقواوۤلكانا هضم 

 .من القصد ما ال يتفق مع  اهر القول
احلوثياااون   الاااايمن نساااامة إيرانياااة ماااان وضااااو  املفاصااال واملعااااامل ال ميكاااان 

ولاااون املاااوت ألمريكاااا يااارون الطاااا رات األمريكياااة تقصاااف تغطيتهاااا، فهااام وهااام يق
 . أمامهم الطريق متهيدا  لتقدمهم ضد من يسموهنم القاعدة

عاصاااافة احلاااازم الاااايت وجااااد السااااعودية نفسااااها أمامهااااا وجهااااا  لوجااااه  ألهثاااار 
مااااان نااااابب وضاااااع  املشاااااروع اإلياااااراين   الااااايمن حتديااااادا  علاااااٰى هاااااف عفريااااا ، 

ااااااااااااااان  جناااااااااااااااون   الياااااااااااااااوم خطاباااااااااااااااه ياااااااااااااااوم  ا   حسااااااااااااااان نصااااااااااااااارولاااااااااااااااۤذلك جض
لقااااااااد ... علااااااااٰى السااااااااعودية بطريقااااااااة هساااااااات ية( انبحاااااااا )م، و11/12/2115

أو    ةأن املشااااااروع اإليااااااراين قااااااد انتهااااااى   الاااااايمن هنايااااااة فاجعي ااااااأدرك وإيااااااران 
 .طريقه إىٰل ٰهذا االهنيار

 بزمن  السورية أعلنه قبل الثورة . حسن نصر ا  مل يعلن انتماءه إليران اليوم
الرجال مل يكاذب   ذلاك . باۤذلكَ ن ايضوع التام لوالية الفقيه وافتمر بعيد وأعل

ااااولااااۤذلك . أباااادا   علااااٰى يادة اللبنانيااااة وحرصااااه يضااااحك  عناااادما يتحاااادث عاااان السد
 .ةالسيادة اللبناني  
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هجومه ا نوين اليوم على دول ايليإ وعاطفة ايرم هو جزء من خضاوعه 
اإليرانياااة ال أهثااار وال أقااال، فاااال تعطاااوا وقوفاااه درعاااا  للمصااااحل و للسااايادة اإليرانياااة 

 .املوضوع أهثر من حجمه
َح  ٰ حسن نصر وط  لبناين أو عرو  أو  بالتيفهيد نيزعج  من يقول إن  

حسااان نصااار ا  ذاتاااه ال أحاااد  ااا ه قاااال حرفيًّاااا مااارارا  إناااه جااازء مااان  إناااالمي ألن  
الرجل اعرتف بلسانه عشارات ... يتبع الو  الفقيه   إيران السيادة اإليرانية، وأنه

 . املرات بۤذلكَ 
مااااااااا »:   خطاااااااااب لااااااااه   أوا اااااااال الثمانينيااااااااات قااااااااال باااااااااحلرف الواحااااااااد

ظااااااام الااااااذي يريااااااده حاااااازب ا    لبنااااااان   الوقاااااا  احلاضاااااار حسااااااب شااااااكل الند 
اااااااا: وضااااااااع البلااااااااد وتعاااااااادد الطوا ااااااااف؟ ٰهااااااااذا السااااااااؤال ابقة هاااااااال اَّاضاااااااارات الس 

اااا : الوقاااا  احلاضاااار بالنساااابة لنااااا أيااااص  . ؤال جموعهااااا ايااااب علااااٰى ٰهااااذا السُّ
حناااااان نعتقااااااد باااااايفن علينااااااا أن ناااااازي  احلالااااااة . لاااااايس لنااااااا مشااااااروع نظااااااام   لبنااااااان

ومشاااااروعنا الاااااذي . ة، وحينيفاااااذ ميكااااان أن ينفاااااذ مشاااااروعة واإلنااااارا يلي  االناااااتعماري  
ال خيااااااار لناااااااا أن نتبااااااإ  ااااااا ه هوننااااااا ماااااااؤمنت عقا ااااااديت هاااااااو مشااااااروع الدولاااااااة 

ة واحاااادة، ة إنااااالمي  ن يكااااون لبنااااا لاااايس مجهوري اااااإلنااااالمية وحكاااام اإلنااااالم، وأ
وإياااااا جااااازء مااااان ا مهورياااااة اإلناااااالمية الكاااااربى الااااايت اكمهاااااا صااااااحب الزماااااان 

 .«ونا به باحلق الو  الفقيه اإلمام ايمي 
عاااااان عالقااااااة حاااااازب ا  با مهوريااااااة »: ويتااااااابع   ايطاااااااب ذاتااااااه قااااااا ال  

ٰهااااااذه العالقااااااة أيهاااااااا . إيااااااران اإلنااااااالمية اإليرانيااااااة بقيااااااادة الثااااااورة اإلناااااااالمية  
األخاااااوة بالنسااااابة لناااااا، أناااااا واحاااااد مااااان ۤهاااااؤالء الاااااذين يعملاااااون   مسااااا ة حااااازب 
ا  و  أجهزتااااه العاملااااة، ال أبقااااى حلظااااة واحاااادة    أجهزتااااه لااااو مل يكاااان لاااادي 
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يقاااات  وقطااااع    أن  ٰهااااذه األجهاااازة تتصاااال عاااارب مراتااااب إىٰل الااااو  الفقيااااه القا ااااد 
ضلأاااااااز م قااااااا

. بالنسااااااابة لناااااااا ٰهاااااااذا أمااااااار مقطاااااااوع ومضطأَمااااااايَفن  باااااااه. رارهاملاااااااربن لذماااااااة امل
التصاااااااراات الدبلوماناااااااية والسياناااااااية ليسااااااا  هاااااااي األنااااااااس   ٰهاااااااذا اهاااااااال، 

نعااااااام حااااااازب ا  هااااااام : يعاااااا  لااااااايس طبيعيًّاااااااا أن يقاااااااف آياااااااة ا  هااااااارو  ويقاااااااول
مجاعتناااااا   لبناااااان، نيانااااايًّا ٰهاااااذا مااااا  صاااااحي ، إعالميًّاااااا ٰهاااااذا مااااا  صاااااحي ، 

قااااااة الععضااااااوية وا وهريااااااة مااااااع قيااااااادة الثااااااورة   ا مهوريااااااة علااااااٰى مسااااااتوى العال
اإلنااااالمية   إيااااران وواليااااة الفقيااااه، ٰهااااذه املساااايفلة بالنساااابة لنااااا أماااار مقطااااوع بااااه 
وٰهااااذه املساااا ة إيااااا ننتمااااي إليهااااا ونضااااحي فيهااااا ونعاااارن أنفساااانا للمطاااار ألننااااا 

 .«واثقون ومطميفنون بيفن ٰهذا الدم جيري    رى والية الفقيه
الم الاذي يبادو   اجتمااع خااص هماا تاوحي الصاراحة لايس نارًّا ٰهاذا الكا

فهو ذاته هرره حسن نصار ا  ذاتاه بصاي  متعاددة عاددا  مان املار ات   خطاباات 
: ومع ۤذلَك ييفي من يعرتن علاٰى علاٰى الكاالم ويقاول. ة ليس  خاص ةعلنية عام  

بعد االنزعا  أهيد نيكون مدعاة للشفقة !!! عرو  ا    صحي ، حسن نصر 
 .من مفارقته الواقع

وحساااااان نصاااااار ا  اليااااااوم ، التصااااااعيد بلساااااااهنا املباشاااااارإىٰل إيااااااران تسااااااعى 
اااااااا املنطقااااااااة أو علااااااااٰى   مشااااااااروع اهليمنااااااااة  إيااااااااران ماضااااااااية  . احلقيقااااااااةٰهااااااااذه د يؤهد

ٰهااااذه هااااي . مشااااروع إيااااران إمااااا أنااااا أو الأحااااد، إيااااران أو حناااارق العاااارب. تاااادم ها
لعاااااارب وإن مل يااااادرهوها نااااايحرتقون قاااااا قريبااااااا  احلقيقاااااة الااااايت جياااااب أن يااااادرهها ا

ا  .وقريبا  جدًّ
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الاذي حسان نصار ا  ويبقى نؤال للشيعة العرب أمثاال حسان نصار ا ، 
إىٰل باال انقلااب هاال مااا هااان لااه ماان رصاايد إجيااا  ... أضااحى بااال أي رصاايدو  را 

 ماذا هسب  يا حسن نصرا ؟. نلكر  رصيد  
نارا يلي الايت ال ميكان نكراهناا، وبعاد بعد وضو  حقا ق احللاف اإلياراين اإل

وضو  أن  املد اإليراين مد فارني ال شيعي؛ ماذا هسب الشيعة العرب؟ هل بعاد  
هل ٰهذا الوضو  يقبل منهم أن هض جهاد شيعي مقدس؟ وضاد مان جياهاد الشايعة؟  
هيااف ميكاان أن نفهاام حتااالف الشاايعة وإناارا يل ضااد املساالمت؟ إهنااا معضاالة ملاان 

 .السطحي يفكر باملنطق
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 الطائفية؛ بدأت أم انتهت؟
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. الحررروف لررىالمسررةلة مسررةلة وعرر  نقرراط ع 
إن فررته هررذا الموعررو   :يحررق ألحررد القررول الرر

وتسليط األعواا الناشفة عليه يردنو مرن   
إنَّ . قريب لو بعيرد مرن التحررين الطرائفي    

عقليَّررررة االسررررتحمار واالسررررت باا الترررري    
لن تجدي نفعرًا لبردًا،    يمارسصا الطائفيون

بررل سررتزيد الم رراعب وبررااًل، وتزيررد فرري     
 .تعقيرررررررررررررررد األمرررررررررررررررور لنَّرررررررررررررررر  
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 يران ترسم فريطتها بدماء العرب هي 
الحقيقة التي يجب أن تكون واضحًة بجالء ال 

وٰهذا عنوان المقال الثالث من ٰهذا . لبس فيه
الفصل الذي كان يفترض أن يكون عنوان 

فية هي األداة الرئيسة الفصل، وٰلكن ألن  الطائ
للحرب الفارسية علٰى العرب والمسلمين آثرت 
أن يكون ٰهذا هو عنوان الفصل وهو أصالً 

 .عنوان المقال األول من الفصل
الفوضى العمياء : فيما هان ما بينهما املقال الثال  الذي  ل عنوان

    مشروع إيراين أم أمريكي؟ وقد هتب  املقاالت الثالثة حسبما هو موض
 َ  .م11/5/2115م و2/2/2115حواشيها من بَاتأ

 (22)الطائفية بدل  لم انتص ؟
عندما اشتعل  ن ان الطا فية   بالد العرب أوطاين را  ينعق الطا فيون 

 .«الطا فية ول   إىٰل    رجعة»: الذين أشعلوا ٰهذه الن ان الطا فية ويقولون
 .بربكم قولوا    ٰهذا الكالم

قاوم املمرا وإن قال ألف ألف مليار قا ل إن العت تقاوم العت ال ت
املسيفلة ليس  مسيفلة تدوير تسميات، وال نيطرة إعالمي ة، وال ض  . املمرا

                                                           

 .م   عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي2/2/2115ا نشر ٰهذا املقال     (22)
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ال ميكن أن تتغ  احلقيقة  حض إنكارها، ال ميكن إنكار الشمس ... إعالمي
 .    ل نطوعها

ر من حدي  ال أريد احلدي    الوضع السوري الذي دار فيه ما دا
ما ادث   العراق ال . ك وإن أنكرهتا البشرية هلهاوحقا ق دامغة ال تقبل الش  

ارس الطا فية بوضو  صارخ هنا ينفصل عن نوريا ألن   امليليشيات اليت مت
 .متارنها هناك

وأيضا  ال أريد احلدي  فيما قبل إعالن دولة ايالفة اإلنالمية   العراق 
لعشر السابقة بعد االحتالل األمريكي للعراق من ممارنات علٰى مدار السنوات ا

طا فية أبشع من أن تطاق وأهرب من أن حتتمل مارنتها امليليشيات الشيعية   
وٰلكن  الذي ال بضد  من الوقوف عنده   ٰهذه .   العراق( السنة)مناطق املسلمت 

ا الطا فية   مناطق املسيفلة حتديد هو أن طغيان امليليشيات الشيعية وممارناهت
هي اليت جعل  املسلمت السنة يتقبلون الد ولة اإلنالمية ( السنة)املسلمت 

ٰهذه . ويتعاطفون معها ويروهنا أرحم بيفلف ألف مرة من امليليشيات الشيعي ة
 .حقا ق أهيدة  هلُّ من ينكرها ينكرها لكذب  أو جهل  

ألحد القول إن فت  ٰهذا  ال اق. املسيفلة مسيفلة وضع نقاط علٰى احلروف
املوضوع وتسليط األضواء الكاشفة عليه يدنو من قريب أو بعيد من التحريض 

إن  عقلي ة االنتحمار واالنتغباء اليت ميارنها الطا فيون لن ادي نفعا  . الطا في
 .أبدا ، بل نتزيد املصاعب وباال ، وتزيد   تعقيد األمور أهثر

مل تكن الطا في ة  اهرة أبدا  علٰى الر  أم  من وجود من  قبل الث ورة السُّوري ة
يراها بوضو ، وعلٰى الر  أم  من أن  العراق هان يعيشها بتفاصيل مؤملة أهثر مما 
ميكن احتماله، وٰلكن  التعتيم اإلعالمي حت  شعار التآخي والدين الواحد 
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نكات ومنع  هور وحماربة الطا فية هان الناطقون باحلق معرضت للحرب واإل
 !!!حرصا  علٰى اللحمة الوطنية... الصوت

اللحمااااااااة الوطنيااااااااة مثاااااااال اللحمااااااااة البلديااااااااة مثاااااااال اللحمااااااااة املسااااااااتوردة ال 
تصااااااامد هثااااااا ا  أماااااااام عادياااااااات الااااااازمن، نتصااااااادأ إن هانااااااا  معااااااادنا  ونتفساااااااد 

بعااااااااد . وٰهاااااااذا مااااااااا حااااااادث   العاااااااراق. وييفهلهاااااااا العفااااااان إن هاناااااااا  بيولوجياااااااة
حة املكشااااااوفة وصاااااام  اهتمااااااع الاااااادو  وختاااااااذل املمارنااااااات الطا فيااااااة املفضااااااو 

املسااااااااااالمت حتااااااااااا  شاااااااااااعار التاااااااااااآخي واللحماااااااااااة الوطنياااااااااااة الفانااااااااااادة انتقلااااااااااا  
املمارنااااااات الطا فيااااااة   العااااااراق إىٰل املكشااااااوف املفضااااااو ، ناااااااعد   هشااااااف 

 .ٰهذه الفضا   التقانات احلديثة من آالت تصوير ونشر و  ها
ا دخل  امليليشيات الشيعية منذ إعالن احلرب علٰى الدولة اإلنالمية هلم

منطقة مارن  هل أنواع العهر واال تصاب والقتل والتمثيل با ث  وحرق 
عشرات املرات   عشرات املدن مارنوا ۤذلَك َح  ٰ انتقدهم ومل ... األحياء

يستطع الصم  عليهم شيعة عراقيون هبار أمثال مقتدى الصدر، و  ه ممن 
 .مت  تصفيتهم

مصيبة، أن هض علٰى ر م وضو  الصورة واملمارنة والشعارات املصيبة، وأهرب 
الطا فية اتليت ترفع وينادي قا رجال امليليشيات الشيعية   أثناء ٰهذه املمارنات 

بيفهنم هم ( السنة)ال، بل أهثر من ۤذلَك يتهمون املسلمت . اد قادهتم ينكروهنا
... نلوك واحد يثب  ٰهذا الز عمالطا فيت علٰى الر  أم  من عدم وجود ممارنة أو 

وإن وجد وجد عرضا ، وأهثر ما وجد من نلوهات املسليمن الطا فية ال يساوي 
 . واحد بامليفة ألف من نلوهات  امليليشيات الشيعية
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: وبعد ۤذلَك هله خير  قادة امليليشيات الشيعية وأعالمهم ويقولون
ن  موجودة وول  ،   حت وهيفن الطا فية ها. «الطا فية ول  إىٰل    رجعة»

ا مل تكن موجودة  وبدأت ن اهنا باالشتعال اللهم إال إذن هانوا يعنون أنا هضم . أهن 
 . انتصروا   حرقم ولن يوجد بعد اليوم طا فة    هم

  نوريا منذ بداية الثورة وجي  النظام ميارس الطا فية بوضو  صارخ 
ديوهات اليت صورها جنود النظام أنفسهم ال الفي!!! ويدعي أن هض يوجه الطا فيت

أحد   هم، وتسرب  أو وصل  إىٰل ونا ل اإلعالم مفجعة إىٰل حدر ال ميكن 
ومع ۤذلَك يريد النظام أن ... احتماله علٰى صعيد املمارنة الطا فية الصارخة

يقنع، ال أعرف من يريد أن يقنعه، بيفن هض املالك وأن  الذين يسحقهم جنوه هم 
 لطا فيون؟ا

 من هم الذين يريدون إقناعهم ٰقذه الكذب وقلب احلقا ق؟
 وٰهذا الكذب وايداع والت ضليل أين خيدم وأين ينفع وأين يفيد؟

إن هان موجها  للعامل ايارجي؛ الغر  و   العر  و   املسلم عام ة، 
تا  إىٰل من يقنعه فٰهذا  باء وبله ألن  العامل الغر   يرى احلقيقة بوضو   وال ا

هو يدرك احلقيقة ويعرفها وۤلكن هض ال يريد أن يتصرف . حبقيقة ما يدور أو يغ  رأيه
ولۤذلك هو يلعب ... إال  ا خيدم مصاحله، ومصاحله هي النف    نار التطاحن

علٰى احلبال ايمسة يبدي هل القناعات املمتلفة واملتناقضة حسب احلاجة؛ هل 
علٰى افرتان التوجه إىٰل الغرب أو ا خر باملطلق ٰقذه الشقلبة و . قناعة   مكان

للحقيقة فٰهذا أيضا   باء وبله    حمدود ألنه خياطب ويريد أن يقنع من ال يؤثر 
اقتناعه أو عدم اقتناعه بتغي  الواقع شييفا ، فعلٰى افرتان اقتناع الغرب أو ا خر 
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م ۤذلَك أو يؤخر؟ هل نيجعل املسلمت باملطلق ٰقذا القلب للحقيقة فبماذا يقدد 
 الذي متارس حبقهم ٰهذه الطا فية يقتنعون ويسكتون ويبلعون امليفناة؟

وإن هان موجها  إلقناع املسلمت بيفهنم هم الطا فيون وهم ال يرون فقط 
هو ذاته . بل يتعرضون للممارنة الطا فية فٰهذا خبل علٰى هبل علٰى بله معا  

إن  ٰهذا السلوك . رتاف بيفن هض القاتل وأن  القاتل برن ومظلوممطالبة املقتول باالع
أهثر من انتعداء املسلمت بكث  إ ن هض انتفزااهم إىٰل احلدد الذي جيعلهم ال يقبلون 
صلحا  وال معايشة، إ ن هض إخرا  للمارد من قمقمه وتفج  طاقاته هلها ملواجهة 

 .جور   أقل تقديرٰهذا الفجور، ال ميكن تسميته إال بالف
وإن هان موجها  للجمهور املؤيدد نفسه فٰهذا بله و باء أيضا  ألن  ٰهذا 

ومع ۤذلَك فَّن  ٰهذا االحتمال ... ا مهور املؤيد هو من ميارس ٰهذه الطا فية
هو هذب . الذي ينفيه ا ميع، ويستبعده ا ميع هو األرج    حقيقة األمر

. ات نوعان؛ نوع  شعوري  ونوع الشعوري  الكذب علٰى الذ. علٰى الذات
الالشعوري مرتقب  ومعتاد ، والشُّعوريُّ هو األخطر علٰى اإلطالق ألنه ينب  ويب  

 .شمصية فصامية هست ية منفصلة عن الواقع
، إن  واطبة مجهور املؤيدين واملنفذين ٰقذا ايطاب يهدف  علٰى أيد حال 

إ ن هض يعطي ممارني ٰهذه الطا في ة ٰقذه . حد  إىٰل أهثر من هدف    وق   وا
 :الوحشي ة
 .حافزا  ملزيد من ٰهذه  املمارنة واملضي فيها من دون دون تردُّد: أوالً 
صك  براءة  أمام الذات للهروب من الض م  األخالقيد واإلنسايند : ثانياً 

 .هب واحلرقعلٰى اعتبار أن  ضحاياهم يستحقُّون القتل واال تصاب والن  
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وهو األخطر واألهم واألبرا واألهثر احتمالية هو اَّاصرة والالحقة : ثالثاً 
واملتابعة  مهور املؤيدين باألفكار واملمارنات االنتعدا ية َح  ٰ ال يرتهوا أمامهم 

 .أي فرصة لتغي  الرأي واملوقف واالنقالب علٰى ما يقومون
هي أهنم يدخلون املنطقة العربية احلقيقة اليت جيب أن يدرهها ۤهؤالء 
صحي  أن  أنانية القادة والزعماء ال . واإلنالمية حتديدا    أتون صراع ال هناية له

تبا  بشيء أبدا ، وتضحي بالشعوب هلها من أجل أن يبقوا متنعمت علٰى  
ومع ۤذلَك هم ال . هرني الزعامة، إال أهنم ال ميكن إال أن يدفعوا الثمن يوما  ما

ولۤذلك . كن أن يصدقوا ما رأوه من مص  القذا ، ويكذبون ۤذلَك وينكرونهمي
 .هم ماضون   نبيلهم من دون تغي  أو تعديل، ولو أفنوا شعوقم هلها

ايطاب موجه إىٰل الشُّعوب لعلها تصحو، موجه إىٰل األعالم واإلعالم 
أن تسعى إىٰل  واهموعات واملراجع الفكرية والسيانية اليت تستطيع بل جيب

فض  احلقيقة درءا  ملصيبة بدأت وال ميكن أن تنتهي إذا انتفحل  قليال  ومل 
 فهل من مد هر؟. يوضع حد  هلا

 (22)الفوعى العمياا مشرو  إيراني لم لمريني؟
لنوض  بداية ايطيف الش ا ع   انتمدام مشروع الفوضى ايالقة 

(Creative chaos  ) ليزا رايس  جية األمريكية هونداالذي طرحته وايرة ايار
 .احتالل العراقإثر م للمنطقة العربية خاص ة واإلنالمية عام ة  2115عام 

ما حتمله الكلمة من معإ، وال ميكن  بكلد  الفوضى ايالقة مشروع إجيا   
 ال ميكن. ة واإلنالمي ةة أن تطر  مشروعا  إجيابيًّا للمنطقة العربي  لإلدارة األمريكي  

                                                           

 .م   عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي5/5/2115ا نشر ٰهذا املقال     (22)
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ة أن تقرت  أو تفرن أو تضع مشروعا  خالًّقا  هلذه املنطقة، هلمة لإلدارة األمريكي  
أن تردف ةالقة فٰهذا ال يع  إال أن  ٰهذه الفوضى خالقة،  فوضى معروفة وٰلكن

بيعي ومن الط  . ا مبدعةهَ أي مبدعة، أي نتقود املنطقة إىٰل أفضل ما ميكن ألنا  
 .مات اإلبداعالفوضى هي إحدى مقدد  اع أن  عند من يدرهون طبيعة اإلبد
ا تع  ( chaos)إذا نظرنا إىٰل هلمة  ش، ال و شتفوضى، هباء، الوجدنا أهن 

ملا يسمى ولۤذلك فَّن  الرتمجة علٰى أناس التاري  والنوايا ... تكون، اختالط
أي . مشروع الفوضى ايالقة هو مشروع العماء ايالق، أو السدميي ة ايالقة

َ العمار صال املنطقة إىٰل حالة العماء، اختالط األمور، عدم الت  إي مييز بَاتأ
َ ايطيف والص   ة واإلنالمي ة   حالة وضع املنطقة العربي  ... وابوايراب، بَاتأ

 .ة، عدم متايزندميي  
 ا ايالقة أو املبدعة فلمن نتكون؟أم  

 هل من أجل املنطقة؟
حبال من األحوال، احلالة اإلبداعية أو ايالقة ال ميكن أن يكون ۤذلَك أبدا  

هي ... مايزة، عدم الت  دميي    إيصال املنطقة العربية إىٰل حالة العماء، الس  
الصورة هي ۤذلَك الفنان الذي وجد نفسه   حالة . ةللواليات املتحدة األمريكي  

بناء   اءها من جديد  أوراقه خلطا  عبثيًّا ورا  يعيد بن فملط هل   أو إرباك   ح ة  
الواليات املتحدة أرادت خربطة أوراق املنطقة هلها وخلطها خلطا  عبثيا  . إبداعيًّا

ها وتتفت  لتضيع األمور هلُّ ... ة، الالتعتدميي  جيعلها   حالة من العماء، الس  
إذن الفوضى، العماء، السدميية، .  تعيد بناءها وترهيبها من جديد ض  ... املعامل

لالتعت هو من أجل أن تعيد أمريكا إبداعه، خلقه من جديد وليس من أجل ا
 .ترك املنطقة تعيد إبداع ذاهتا
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الغر  صدم بالواقع املر نريعا ، أول صدمة هان  / ٰهذا احللم األمريكي
من املقاومة العراقية اليت أذاق  األمريكيت الويالت وجعلتها تتوقف فورا  أمام 

أدره  السيانة األمريكية أن  ٰهذا . وترتوى وتعيد النظر نفسها وأما مشرعها
املشروع نيكون أشد خطرا  عليها وعلٰى رهيزهتا إنرا يل من بقاء األمور علٰى ما 
هي عليه، أدره  حقيقة قانية جدًّا عليها وهي أن  ٰهذه الفوضى، الالتعت، 

إىٰل مرحلة الالضبط ايلطبيطة نتكون وباال  علٰى أمريكا والغرب ونتصل األمور 
 .وفقدان القدرة علٰى الس يطرة عليها

هان  أمريكا مصيبة   ٰهذا الفهم والذي ااد تيفهيده يقيني ة  هو الثورة 
الثورة واهنيار احلدود السورية العراقية، البلدان اللذان حدث  فيهما ٰهذه الفوضى 

لصي ، وٰهذا ما هرهب نرعان ما صرا  بلدا  واحدا   عإ من املعاين وصيغة من ا
العامل أمجع  ا فيه الدول العربي ة اليت اهنارت رعبا  من انتقال العدوى إليها وضياع 

فاجتمع ا ميع اجتماعا  منقطع الن ظ  للقضاء علٰى ٰهذه الظاهرة قبل . عروشها
 .أن تستشري عدواها ويستفحل أمرها وختر  عن السيطرة

شاااااااااااروع الالتعااااااااااات اياااااااااااالق، أمريكاااااااااااا إذن اااااااااااااوات مناااااااااااذ نااااااااااانوات م
الفوضاااااى ايالقاااااة، واناااااتغن  عناااااه، ولااااايس ٰهاااااذا فحساااااب بااااال راحااااا  حتارباااااة، 
وماااان ٰهااااذا الباااااب مل يساااام  لبشااااار األنااااد بَّقامااااة الدولااااة العلويااااة ولاااان يساااام  
لااااه، وهاااال ماااااا يصاااادر مااااان هتديااااد   ٰهااااذا اإلطاااااار هااااو  ااااار الثااااورة الساااااورية إىٰل 

ناااااد ولاااااو لفااااارتة  امني اااااة  حمااااااد دة  القباااااول باحلااااال السياناااااي القاااااا م علاااااٰى بقاااااااء األ
تضااااامن ماااااا هاااااان يضااااامنه األناااااد، وتضااااامن لألناااااد ومااااان معاااااه ايااااارو  ا مااااان 

 .املضمون من السُّلطة
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قا د احلرس الثوري  اللواء حممد علي جعفريفجيفة أمس خر  علينا 
ن أحدث إ»: اإليراين بتصري  ملف  مربك مريب،  اهره    ملف ، يقول فيه

 .«ية نشهده اليوم   اليمنمنجز للثورة اإلنالم
 ماذا يع  ۤذلَك؟

 ما الذي ادث   اليمن؟
 ملاذا مل يقل ٰهذه الكلمة عندما هان  اليمن حت  نيطرة احلوثيت؟

. ما يعنيه جعفري بالت حديد هو أن دمار اليمن هو أحدث منجز إيراين
ا ، ملاذا مل عندما ندرك ٰهذه احلقيقة نفهم ملاذا مل يصدر مثل ٰهذا التصري  نابق

: ما صدر قبل عاصفة احلزم هو قوهلم املنسوخ املكرر. يصدر قبل دمار اليمن
ٰهذا ما هانوا يقولونه، . صنعاء هي رابع عاصمة عربي ة حت  الس يطرة الفارني ة

وٰلكن عندما دمرت اليمن، دمرت األنلحة اليمني ة، دخل  اليمن   فوضى 
حدث ۤذلَك هله قال قا د احلرس الثوري  عندما... الصراع واحلرب األهلية

 .«نشهده اليوم   اليمن( اإليرانية)إن أحدث منجز للثورة اإلنالمية »: اإليراين
املسيفلة ليس  مصادفة أبدا ، طعنا  نلفا    اعرتان هل من يعرتن بيفن  

شمص  ثل ٰهذا املقام واملكان ال . األمر مصادفة، هلمة عابرة أو    ۤذلكَ 
وال يتحدث عرضا ، وهؤالء قوم هل هلمة مواونة عندهم صغ هم يهذي 

 !وهب هم، فكيف  ثل اللواء جعفري؟
حسنا ، نيعرتن أحد  ما قا ال  بيفين أخذت من الكالم بعضا  وتره  

 .، تارها  ا زء املتمم لآلية«ال تقربوا الصالة»: همن قال. بعضا  آخر
  اذا تابع جعفري؟
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ااااااا»: اتاااااااابع علاااااااٰى الفاااااااور حرفيًّااااااا عب اليمااااااا ، ويقااااااااوم حيااااااا  يصااااااامد الش 
أمااااام نظااااام اهليمنااااة تيفناااايا  بالشااااعب اإليااااراين وهلمااااا حاااااول األعااااداء اإلقليميااااون 
والاااااادوليون للثااااااورة اإلنااااااالمية الوقااااااوف أماااااااام حرهااااااة الصاااااامود واملقاومااااااة هاااااااذه 

 .«فَّهنم ال يستطيعون
حي  »: ا  إ ن هض يع  متام. ال تيفخذهم الزخارف وال تتهوروا بالس  وراءها

 .«يتعرن الشعب اليم  للقصف والدمار والتشريد
إياااااران اختاااااارت أن تااااادمر املنطقاااااة العربي اااااة، أن تفر هاااااا مااااان أهلهاااااا ومااااان  

لااااااو هاناااااا  إيااااااران تريااااااد مصاااااااحلها احلقيقيااااااة . هفاءاهتااااااا وتاااااادم  بناهااااااا التحتيااااااة
بوصاااافها دولااااة مثاااال أي دولااااة هانااااا  اختااااارت املواقااااف الاااايت ال تعرضااااها لكاااااره 

إيااااااران منااااااذ البدايااااااة اختااااااارت أن . عاااااار  وحقااااااده عليهااااااا ورفضااااااه هلااااااااَّاااااايط ال
تقااااااااف املوقااااااااف اياااااااااطئ مهمااااااااا هاناااااااا  التضااااااااحيات، إيااااااااران خساااااااارت هاااااااال 
رصاااايدها   املنطقااااة ألهنااااا ال تبااااا  قٰااااذا الرصاااايد بقاااادر مااااا تريااااد تاااادم  املنطقااااة 

 .وجعلها عصفا  ميفهوال  
نطقة وأحداثها خشية انظروا إىٰل الرتدد األمريكي والغر    التعامل مع امل

علٰى حتهم ومكانتهم ورصيدهم   املنطقة، ال يريدون أن يغامروا برصيدهم   
املنطقة، وال أن يزيد هره املنطقة هلم، ولۤذلك يتمبطون ترددا  وح ة   التعامل 
مع املستجدات النامجة أصال  عن ح هتم وترددهم، بينما إيران دفع  األمور إىٰل 

وتظل هل يوم تدفع العربة إىٰل األمام . وهيفهنا ال تفكر، فيما تفكر أقاصاها فورا  
ال تسم  هلا بالت وقف،    مبالية  بفقداهنا حعتها ومكانتها   العامل العر  

 .واَّيط علٰى حنو ايصوص
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إياااااران ترياااااد تااااادم  املنطقاااااة مهماااااا بلغااااا  التكلفاااااة، مهماااااا هلفهاااااا ۤذلاااااَك 
اااااا  نااااايفى . مااااان  ااااان عااااان املنطقاااااة مااااان ناحياااااة اياااااراب والاااااد مار هاااااي حتساااااب أهن 

ااااا قٰااااذا األمااااان ماااان ايااااراب والاااادمار . وانتقااااال الفوضااااى، وٰهااااذا ممكاااان وطاملااااا أهن 
دماااااااارت . فَّهناااااااا ماضااااااااية   خترياااااااب املنطقااااااااة وهتشااااااايمها هاااااااال أناااااااواع التهشاااااااايم

وهنااااااك هماااااا أشااااارت ... ناااااوريا، دمااااارت العاااااراق، دمااااارت لبناااااان، دمااااارت الااااايمن
ن األوراق   يااااااادها   البحااااااارين والساااااااعودية مناااااااذ أهثااااااار مااااااان نااااااانة املزياااااااد مااااااا

 .والكوي  واإلمارات
إيران أمام خيارين ال ثال  هلما؛ إما أن تسيطر علٰى املنطقة وتدمرها، 

أو أن تدمرها وتسيطر عليها بعد أن . ألهنا ال ميكن أن تسيطر عليها وال تدمرها
ن الغرب وعلٰى تتهالك وتنتهي قدرهتا علٰى املقاومة وتصب  لقمة نا غة، ويكو 

 .رأنه أمريكا عاجزا  عن فعل شيء
القادة العرب مشغولون   القضاء علٰى الر بيع العر  ومنع انتشاره، 
يدعسون بكل لؤم وحقد علٰى اهور الربيع ومينعوهنا من التفت ، ومنشغلون 
 حاربة بالت عاون مع إيران   حماربة الدولة اإلنالمية وما يؤدي إليه ۤذلَك من 

 .الس ما  إليران بالتغلغل   املنطقة أهثر وأهثر
الذي يبدو أنا هضم . لن أنيفل إن هان يعي احلكام العرب ما يفعلون أم ال

من    املمكن تصديق أنا هضم ال يعون أنا هضم يدمدرون األم ة . يعون ما يفعلون
وأنفسهم معا  بسبب أوهام يعيشوهنا، بسبب معتقدات خاطيفة تعش    

هلم، بسبب أنا هضم ال يريدون أن يسمحوا للمواطن العر  أن يتنفس، وال أن عقو 
 .يرتا ، وال أن يعي  إنسانيته
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 (22)إيران ترسم خريطتصا بدماا العرب
ا  وتستمر التصراات واملمارنات اإليرانية اليت تؤهد حقيقة واحدة هي أهن 

نالمي ة عامة مهما هلفها ماضية   مشروعها   تدم  املنطقة العربية خاص ة  واإل
ال تيفقوا للتسويغات اليت يقدمها السيانيون اإليرانية أو . ۤذلَك من  ن

هلها متهافتة أمام ... اإلعالميون اإليرانيون فَّهنا متهافتة أصال  وواضحة التهاف 
 .صراات اليت يد  قا هبار املسؤولت اإليرانيتصري  السلوهات والت  
م تابع حممد علي جعفري قا د احلرس الثوري 8/5/2115أمس   

ال هدف إليران نوى »اإليراين نلسلة تصرااته الصادمة وأعلن صراحة أن هض 
نريد توحيد ٰهذه البالد حت  راية »: وتابع قا ال  . «تونيع رقعة اهلالل الشيعي

 .«الو  الفقيه
ات  ۤذلَك هله خدعة ب... أي ال مقاومة وال ممانعة وال هم ازنون

بل إن السيانة اإليرانية مل تعد متارنها علٰى الر  أم  . مفضوحة ال أحد يصدقها
من انتمدامها اليومي علٰى ألسنة املسؤولت اإليرانيت املوجهة للعرب واملسلمت، 
  حت أن  شوارع إيران خل  متاما  من شعارات املوت ألمريكا، املوت 

اين  يقول عن أمريكا الشيطان األهرب، بل إلنرا يل، ومل يعد أبدا  مسؤول إير 
 .الصديق األهرب

ٰهذه الشعارات هان  هاذبة علٰى مدار عشرات السنت القادمة، وتعلم 
ا شعارات إعالمية تسويقية إليران   العامل العر   أمريكا وتعلم إنرا يل أهن 
واإلنالمي وليس  أبدا  من احلقيقة   شيء بدليل عدم انقطاع تصدير 

                                                           

 .اصل االجتماعيم   عدد من مواقع الن  والتو 11/5/2115ا نشر ٰهذا املقال     (22)
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الث ورة »م أي بعد أي أشهر من 1891األنلحة اإلنرا يلية إليران منذ عام 
ناهيكم عن العالقات السرية اإليرانية . إىٰل يومنا ٰهذا« اإلنالمية اإليرانية

وناهيكم عن االنتثمارات اإلنرا يلية   إيران وعن التجارة اإليرانية . األمريكي ة
 .اإلنرا يلية

فاصيل هث ة   ٰهذا املوضوع هتب  عنها هث ا  فيما ال أريد العودة إىٰل ت
وٰلكن  هان ال بضد  من ۤذلَك الضوء الصغ  السابق لتوضي  نياق الصداقة . نبق

اإلنرا يلية اإليرانية وهذب الشعارات اليت نفم  إيران رأننا قا عشرات 
الذي تتاىل  َح  ٰ وصل  األمور اليوم إىٰل وضو    التصري  اإليراين. السنت

ومنها . م علٰى ألسنة وتلف املسؤولت2112بكثرة هب ة منذ بدايات عام 
 .تصراا جعفري الس ابقة وتصراات    قليلة هتبنا عنها   أوقاهتا

املسيفلة ليس  مسيفلة تصراات وحسب، الت صراات مبنية  علٰى نلوهات  
األمر ال يبدأ . ن علٰى األقلونتا إ علٰى األرن   نوريا والعراق ولبنان واليم

ا  ا لن ترتاجع وأهن  من عاصفة احلزم وٰلكن  مع عاصفة احلزم راح  تؤهد إيران أهن 
 :ماضية   أمرين أحدمها أو هليهما

أن تسيطر علٰى املنطقة العر  نيطرة السيد وتفعل فيها هما تفعل : أوال  
ومنع مساجد املسلمت   العراق واألحواا وبلوشتان من تط  طا في وعرقي 

 .انتعباد أو أن يتشيعوا صا رين
خيار مششون أي مبدأ علي  وعلٰى أعدا ي، وهي ماضية   ٰهذا : ثانيا  

اييار وهو األناس ألنه تريد تدم  املنطقة تشريد أهلها وتدم ها نواء خضع  
 .هلا أم مل ختضع
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ملنطقة العربية   وضع اقد أرادت اإلدارة األمريكية   ٰهذا السياق هان  
أما إيران فقد . تراجع  أمريكا عندما أدره  واطرها، وٰلكن الفوضى ايالقة

مهما هان  نتا جه ... تلقف  املشروع وهي ماضية به مهما هان  نتا جه
 .املدمرة فهي را بة فيها

أمريكا أن تتحمل ، وعلٰى الفوضى ايالقة تفجرت   املنطقةٰهذه 
إيران نتظلُّ تنف    . ممهدات الربهان الكب  دث ليس إال  ل ما اوه. تا إالن  

لعبة االنتنزاف إيران   حقيقة األمر متارس . الك  إلشعال املنطقة أهثر وأهثر
. علٰى وتلف ا بهات ووتلف امليادين دول املنطقة  وانتكشاف القوى 

من أنواع  ومتارس من أجل انتمرار اللعبة ما خيطر   البال وما ال خيطر
 .االنتفزاا

منذ بدء عاصفة احلزم وإيران متارس أنواع االنتفزاا من تصراات ومن 
إرنال بوار  حربية إىٰل خليإ عدن، ومع بدء اهلدنة اليت أعلنها السعودية قا دة 
التحالف أرنل  إيران ما يسمى بارجة مساعدات إنساني ة ومعها بوار  حربية 

وإىٰل جانب ۤذلَك تصراات وتلف املسؤولت . ةحلمايتها إىٰل ميناء احلديد
 بالتدخل   الشيفن اليم  والوصاية علٰى الشيفن اليم 

إيااااااران إذن ماضااااااية   انااااااتنزاف املنطقااااااة ماديااااااا وبشااااااريًّا بصااااااراع طااااااا فير 
هاااااال ماااااان يظاااااانُّ أن املمارنااااااات الشاااااايعية الطا فيااااااة الاااااايت متااااااارس ضااااااد . صااااااري 

عااااراق هااااي حمااااض انتقااااام أو ثاااايفر مزعااااوم   أرجاااااء نااااوريا وال( الساااانة)املساااالمت 
فارنااااي   وشاااانا باااان  حساااابنا أن  قاتاااال احلساااات هااااو مشاااار. للحساااات فهااااو واهاااام  

ومااااان شااااايعة علاااااي    احلسااااات، وأن  قاتااااال علاااااي هاااااو عباااااد الااااار ن مااااان ملجااااام 
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وهاااااو ماااااان شااااايعة علااااااي، فااااايفي ثاااااايفر ٰهاااااذا؟ ملاااااااذا ال يثااااايفرون ماااااان القاتااااال ذاتااااااه؟ 
 مت؟أيعقل أن يقتلوه ويثيفروا من املسل

ٰهذه الوحشية من تقتيل وذب  وحرق وهنب وتدم  بيوت وتشريد متارس 
َ املسلمت  بَّشراف فارنير ورعاية فارنيًّة من أجل تيفجيإ الصراع الطا في بَاتأ
والشيعة  ذاهبهم إىٰل أبعد احلدود النتمرار ايراب والد مار واالنتنزاف   

والدمار والتشريد يقع علٰى العرب إيران لن ختسر شييفا ؛ هل ايراب . املنطقة
والشديعة العرب وقود الفرس   ٰهذا الصراع، إهنا تستنزف . وعلٰى العرب فقط

وتستقدم مرتزقة ... العرب بدماء الشديعة العرب، وحتارب العرب بالشديعة العرب
شيعة من أفغانستان واهلند والباهستان و  ها إىٰل جانب قيادات فارنيدة وقليل 

وال ميكن أن حتارب ... ا نود الفرس إلقناعهم بيفنا هضم شرهاء   احلرب من
 .جبنودها إال عندما تنعدم اييارات والبدا ل وتستشعر باهلزمية القاطعة

ال مشكلة لدى إيران إذن، أرضها هلها بيفمان ونالم واحلرب هلها علٰى 
ٰى املنطقة بعدما أرن العرب،    لتيفي   ا خر لتفرن نيطرهتا ونيادهتا عل
ٰهكذا ختطدط، ... تكون املنطقة قد انتنزف  هل طاقاهتا وقدراهتا املادية والبشرية

وهي ليس  مستعجلة علٰى اإلطالق، إهنا من ميفات السدنت   حالة صرب من 
 . أجل الثيفر فلن تكون ا ن مستعجلة

مية الصدراع ٰهذا املمط ط البعيد املدى هو ما جعل هنتنألتون متيقنا  من حت
َ املسلمت والشديعة   هتابه صراع احلضارات  .وٰهذا ما يتحقق ا ن. الطا في بَاتأ

 :والسُّؤال الذي يربا بطبيعة احلال هو
يعة العرب لترتبع با خر هل نتنج  إيران   انتنزاف املنطقة بدماء الشد 

 هومة الرماد العر ؟علٰى  
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ة فاملناذرة  املسيفلة ليس  طا في  . مسيعة العرب اليوم هم مناذرة األالشد 
 .لب دا ما  ن حت  الط  و يع  ايونة موجود. هانوا قبل اإلنالم

 ماذا تتوقع؟: يسيفل  هث ون بعد مثل ٰهذه الكتابة
صحي   أن    . الغريب أن يكون مثل ٰهذا السُّؤال بعد ٰهذه احلقا ق هلها

ىٰل توقعات؟ الت وقعات مضَضم نة   وٰلكن هل بعد ٰهذه احلقا ق حنتا  إ. توقعاي
 .السدياق بالض رورة، وبالض رورة هي توقعات وليس  قرارات وال نتا إ حتمي ة

القول إن إيران لن تنج  ال يعدو هونه ومها ،    لد املعطيات القا مة 
ما الذي . بل ونتطرد األمريكان منها... إيران نتسيطر علٰى املنطقة بالض رورة

 ع ۤذلَك    ل ٰهذه الظروف العبثي ة الت ماذلي ة التمبطي ة العربي ة؟مين
ال . ومن  ن  أن القيادات العربي ة احلالية قادرة علٰى فعل شيء فهو واهم

ميكن لقيادات جربناها علٰى مدار نبعت ننة أن تفعل    ما فعلته علٰى مدار 
ديدة حريصة ومسؤولة فسيكون إن مل تنشيف قيادات ج. عشرات السنت املاضية

 .العرب عبيدا  للفرس، وليس ۤذلَك ببعيد
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لقد للَّ حسن ن رر اللره يقاترل السروريين     
في سوريا سنتين وهو يننر لنَّره  يقاترل   

وفررري سرررابق  . فررري سررروريا إننرررارًا تام رررا  
إننرراره دليررل علررى نذبرره، ومررن ينررذب     

ه  يقف م  الباطل وإال لما خجل لو يفترن لنَّ
 .خررررررررررراف لو لخفرررررررررررى مرررررررررررا يفعرررررررررررل
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الحقيقة التي ال يدركها الكثيرون هي 
أن  ما يبدو من كذب في فطابات حسن 
نصر وحوت ٰى بشار األسد هي حقائق وليس  

هي كذب  ذا لم تفهم في أساسها . كذب
وٰلكن   ذا دققنا جيداً . وسياقها وبنية قائلها

كاملة أمكننا  دراك صدق ما في الجملة  
وٰهذا موضوع معقد بعض الشيء ليس . فيها

 .ٰهذا مكانه
عندما صدق حسن نصر : يتكون ٰهذا الفصل من مقالت أوهلما عنوانه

 .حسن نصر ا  ارق ورق التوت: ا ، والثاين عنوانه
  (25)حسن ن ر اللهعندما  دق 

ورة مع الث  . ورية مهما هانلسُّ ورة اال يع  ما هان عليه حسن نصر ا  الث  
. ة إما انقلب  املوااين أو انكشف  احلقا ق، اخرت ما شيف  فيفن  حروري  السُّ 

ورة ابتة األهيدة   احلالت أن  حسن نصر منذ دخوله علٰى خط الث  احلقيقة الث  
وري ة بداية بالكالم    بالتصري  بالتدخل علٰى درجاته ومستوياته مع السُّ 
وألن حبل الكذب قص  هما . طابات املرافقة وهو ينتقل من هذبة إىٰل هذبةاي

قال  احلكماء هان ال بضد  أن ينفض  نريعا ، وبدل أن يعود إىٰل جادة الصواب  
َرٰى أو يعرتف قا ويفذلكها باللوفكة  .هان إم ا يرقعها بكذبة أضخأ

                                                           

 .م   عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي1/2/2115ا نشر ٰهذا املقال     (25)
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ا أن خيسااااااار رصااااااايده وقاااااااد خساااااااره فٰهاااااااذ. علاااااااٰى أي حاااااااال، ٰهاااااااذا شااااااايفنه
. شااااايفنه، وأن يغاااااامر بقيمتاااااه وحعتاااااه ومكانتاااااه فٰهاااااذا شااااايفنه، وقاااااد خساااااره أيضاااااا  

وقاااااد أحصاااااى لاااااه املتاااااابعون مواقفاااااه موقفاااااا  موقفاااااا ، وال اتاااااا  األمااااار إىٰل شااااايء 
ماااااااان ا اااااااادال أو القياااااااال والقااااااااال، العقاااااااال املنطقااااااااي واحااااااااد ، احلااااااااق واحااااااااد  وإن 

أو هثاااااارة وقفااااا  طاااااال البشااااارية عكسااااااه أو ضااااااد ه، ال يغااااا  احلااااااق هثااااا  أعدا ااااااه 
 .منكريه

ونط اادحام التناقضات اليت وقع قا حسن نصر ا  فوجيف   ا صدق 
أطلق اليت م 6/2/2115ه علٰى أنيفلة التلفزيون السُّوري ليلة االثنت ردد به   
متام  صراة   دق، وتكاد تكون واضحة  متام الصد  مجلة تصراات صادقة  فيها 
 .راحة ملن يفهمهاالص  

 .«بب الذي دعانا إىٰل دخول إىٰل نوريا هو حجم املعرهةس  ال إن  »: قال
 وملاذا يا نيد حسن حجم املعرهة هب  وخط ؟

 .«ألن  خسارة نوريا هي خسارة للبنان ولفلسطت»: يقول متابعا  
 مجيل، وٰلكن هيف هي خسارة هلؤالء مجيعا ؟

راع ألن  ٰهذا الصد : تام ة   ال خيفي حسن نصر ا  نرًّا، يتابع قا ال  بشفافية  
 .«راع العر  اإلنرا يلينيحسم مستقبل الصد »

إذا . ، وهااااااو عاااااات املشااااااكلة وعاااااات احلقيقااااااةٰهااااااذا الكااااااالم صااااااحي   متامااااااا  
نااااااقط النظااااااام السااااااوري نيحساااااام مسااااااتقبل الصااااااراع العاااااار  اإلناااااارا يلي قااااااوال  

وٰهاااااذه رنااااالة ألمريكااااا وإناااارا يل أهثااااار ممااااا هااااي موجهاااااة . واحاااادا  ال شااااك  فيااااه
 .أحد آخر أليد 
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هل أذهر السيد حسن نصر ا  بلقا ه مع الوفد األمريكي إثر انسحاب 
إنرا يل من جنوب لبنان الذي قال فيه بيفنه ليس لديه أي نوايا عدوانية ااه 

وقد عرضته بعض . إنرا يل؟ ٰهذا اللقاء مسجل منشور علٰى اليوتيوب بكثرة
 .اَّطات التلفزيونية

اَّلاااااااال السيانااااااااي السااااااااوري علااااااااٰى هاااااااال أذهاااااااار الساااااااايد حساااااااان نصاااااااار ب
إذا انتصاااااااااااار ۤهااااااااااااؤالء : م2112التلفزيااااااااااااون السااااااااااااوري الااااااااااااذي قااااااااااااال   عااااااااااااام 

فااااااااَّهنم وجهااااااااتهم نااااااااتكون القاااااااادس مباشاااااااارة؟ ( يقصااااااااد الثااااااااورة)اإلنااااااااالميون 
واللقاااااااااء منشااااااااور علااااااااٰى اليوتيااااااااوب نشاااااااارات هثاااااااا ة وقااااااااد عرضااااااااته عاااااااادد ماااااااان 

 .التلفزيونات أيضا  
لاااااوف   أوا ااااال أياااااام هااااال أذهااااار السااااايد حسااااان نصااااار ا  بقاااااول راماااااي و

الثاااااورة بااااايفن  أمااااان إنااااارا يل مااااان أمااااان ناااااوريا؟ ولتصاااااري  أشاااااهر مااااان علااااام علاااااٰى 
 .رأنه نار

حست أم  عبداللهيان نا ب واير هل أذهر السيد حسن ا  بتصري  
: م عندما قال11/11/2112  ايارجية اإليراين للشؤون العربية واإلفريقية 

تقوده الواليات المتحدة ضد تنظيم الدولة حالف الدولي الذي »إذا أراد التَّ
التصري  بتفاصيله نقلته  .؟أمن إنرا يل نينتهي« فَّنَّ، النظام السوري تغيير

م، وليس من أي ونيلة إعالم 11/11/2112وهالة فارس اإليرانية السب  
َرىٰ   .أضخأ

لاااان أحتاااادث عاااان موقااااف إناااارا يل ماااان النظااااام وال عاااان هاااال مااااا يقااااال   
وال أريااااد أن أحتاااادث . ناااايفعدُّ ۤذلااااَك هلااااه هااااراء. ماااان هثاااا املوضااااوع وهااااو أهثاااار 

ألااااايس فيماااااا نااااابق ماااااا . عااااان املوقاااااف األمريكاااااي مااااان الثاااااورة وفياااااه الكثااااا  أيضاااااا  
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يشااااار  معاااااإ قاااااول حسااااان نصااااار ا  بااااايفن الصاااااراع نيحسااااام مساااااتقبل الصاااااراع 
 العر  اإلنرا يلي؟

هل يوجد أدلة أهثر قطعية من ٰهذه األدلة لشر  معإ هالم حسن نصر 
 ؟ا 

وما يزيد   تيفهيد ٰهذه احلقيقة أن  األنظمة العربية ومنها النظام السوري 
مل خيوضوا حرب حتريري . مل ارهوا ناهنا    حترير فلسطت منذ تيفنيس إنرا يل

َح  ٰ . هل احلروب هان  دفاعية ضد متدد إنرا يل منذ نشيفهتا. واحدة أبدا  
تصفية الصراع هما تؤهد  م هان  حرب حتريك مفاوضات1812حرب عام 

فَّذا ما . ومنذ تلك األيام حي  حرب حتريك ال حرب حترير. الوثا ق واحلقا ق
أخذنا بعت احلسنان عودة الندظام املصري وتصفية الثورة، وحماصرة الربيع العر  
َرٰى، فَّهنا نتيجة الصراع   نوريا نتحسم الصدراع العر     الدول األضخأ

ا بقاء األوضاع علٰى ما هي عليه منذ ثالثة أرباع القرن تقريبا  قيام اإلنرا يلي؛ إم  
ٰهذه هي احلقيقة اليت . حكم جديد ال يعرتف بالتوافقات القدمية نرها وعلنها

 .قاهلا حسن نصر ا  وصدق فيها
معرهة حزب ا  ليس  دفاعا  عن األردن »: وضي وأضاف   نياق الت  

مص  دول ايليإ واألردن والعرق فيما لو  هيف نيكون... والعراق فقط
 .«نيطرت القاعدة علٰى نوريا؟

نااااايففرتن ماااااا يفرتضاااااه األمريكاااااان واإلنااااارا يليت وإياااااران والقاااااادة العااااارب 
وهماااااا يضااااايف السااااايد حسااااان نصااااار ا  تكف ياااااة، علماااااا  . أن  القاعااااادة إرهابي اااااة

... ة همااااا أوحااااىأن ااااهض هااااان وثيااااق الصاااالة معهااااا   مرحلااااة مااااا قباااال الثااااورة السااااوري  
ولااااااان يغااااااا    املوضاااااااوع شاااااااييفا  أن يكاااااااون أو ال يكاااااااون علاااااااٰى صااااااالة بالقاعااااااادة 
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برباااااك اشااااار  لناااااا هياااااف ترهبااااا  معاااااك : ونيفنااااايفل السااااايد حسااااان. فيماااااا نااااابق
أمريكاااااا وإنااااارا يل وأنااااا  وإياااااران تقفاااااون معاااااا    خنااااادق واحاااااد  : ٰهاااااذه الطبماااااة
 !ضد القاعدة؟

د للها ألهنا تتناقض إن هن  تشعر بالنشاا والغلط فتلك مصيبة ال حدو 
: أال تذهر الشعار الذي ما ال  وإيران ترددانه منذ عشرات السنت. مع نفسك

املوت ألمريك، املوت إلنرا يل؟ هيف انتوى عندك أن تقف معهم   خندق 
 واحد  َّاربة مسلمت مها بلغوا من التشدد؟ 

وإن هناااااااا  ال تشااااااااعر بالنشاااااااااا، وتاااااااارى أن ااااااااك تقااااااااف موقفااااااااا  صااااااااحيحا  
... مصاااااايبة  ماااااان نااااااوع أخطاااااار، أرباااااايف بنفسااااااي عاااااان املتابعااااااة   تشااااااراها فتلااااااك

ا وال أريااااااد أن أتااااااابع   تصاااااارااتك الاااااايت نعتاااااا  الثااااااورة . وۤلكنا َهااااااا خطاااااا ة جاااااادًّ
، أي اهتاماااااك للشاااااعب الساااااوري هلاااااه باإلرهااااااب كف ياااااة  الساااااورية باإلرهااااااب والت  

ااااااااااوالتكف يااااااااااة األماااااااااار الااااااااااذي مل يصاااااااااال إليااااااااااه الند  أي إن   .ورية ذاتااااااااااهظااااااااااام السُّ
اااااا م املساااااالمون التكف ياااااات يااااااا ناااااايد حساااااان ليسااااااوا القاعاااااادة وفااااااق منظااااااورك، إهن 

اااااااا) ااااااااا ماااااااان دون انااااااااتثناء هلهاااااااام( ةن  السُّ اااااااا. ورض   رك هنااااااااا بتصااااااااري  واياااااااار وال أذهد
اااااااا : م8/2/2115ابق علااااااااي يونسااااااااي الااااااااذي قااااااااال فيااااااااه   االنااااااااتمبارات الس 

يت ا اااااااادد ناااااااانقف   وجااااااااه اإلنااااااااالميت والتكف ياااااااات والوهااااااااابيت والعثمااااااااان»
ٰهاااااذا القاااااول يكشاااااف بوضاااااو  ال لااااابس فياااااه أيضاااااا  عااااان . «ةهيوني  والغااااارب والص ااااا

، وال أن  املشاااااااااكلة ليسااااااااا    القاعااااااااادة؛ القاعااااااااادة  طااااااااااء،  طااااااااااء ال أهثااااااااار
أعااااارف هياااااف نااااايواجه الغااااارب والصاااااهاينة وهاااااو متماااااالف معهااااام   حمارباااااة   

 .«دداإلنالميت والتكف يت والوهابيت والعثمانيت ا »مواجهة 
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 (26)حسن ن رالله يحرق ورق التو 
منااااااااذ حنااااااااو ناااااااانة وحساااااااان نصاااااااارا  يتقهقاااااااار   هاااااااال خطاااااااااب جديااااااااد 
خطاااااوة، وينهاااااار أهثااااار وأهثااااار، ويااااادفع العرباااااة إىٰل األماااااام وهاااااو يعلااااام أن  العرباااااة 

 .أمام احلصان أصال  
  خطابه اليوم، فيما يسمى يوم القدس العاملي، اقق تقدما    االهنيار 

َك   حرق ورق التوت الذي ميكن أن يستعت به تسرتا  إذا هان ويزيد علٰى ۤذل
مؤهدًّا تيفهيدا  قاطعا  مضيه   طريق الالعودة . بَّمكانه أن يتسرت بورق التوت

ألنه ما عاد ميكن البقاء إذا اهنزم، فلم يبق له أدن ... مهما هلفه ۤذلَك من  ن
 .أدن رصيد مشرق يفاون عليه ليبقى به

حق أن نبدأ به التعليق علٰى خطابه اليوم، وأفضل ما يعرب أفضل ما يست
وإ ن هض ملن أعجب العجب . «إذا مل تست  فاصنع ماشيف »: عنه قول العرب قدميا  

أن  الكافر يكفدر املؤمن وااربه بتهمة الكفر، وأن  ايا ن خيودن األمت الشريف 
 .وااربه بتهمة اييانة

قف  ونااااااا ل اإلعااااااالم قاطبااااااة   ٰهااااااذا ثااااااالث نقاااااااط انااااااتوقفت  وانااااااتو 
ايطاااااااب أوهلااااااا   هااااااذب حساااااان نصاااااارا  الااااااذي نااااااوق نفسااااااه ناااااانت هثاااااا ة 
بالصاااااادق َحااااااا  ٰ أومهونااااااا أن إنااااااارا يل واليهااااااود يصااااااادقونه أهثاااااار مماااااااا يصااااااادقون 

 ... ونا ل إعالمهم
إن نااااااا إذا نقاتاااااال   نااااااوريا فَّن نااااااا نقاتاااااال حتاااااا  »: قااااااال   خطابااااااه ٰهااااااذا

ا ومجياااال   ياااال  اعاااارتاف مج. «الشاااامس هاااال قتالااااك . وۤلكن ااااهض يثاااا  أناااايفلة هثاااا ة. جاااادًّ

                                                           

 .م   عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي11/1/2115ا نشر ٰهذا املقال     (26)
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السااااااوريت   نااااااوريا موضااااااع فماااااار؟ أن تفماااااار بيفنااااااك تقاتاااااال السااااااوريت فٰهااااااذا 
وأن تاااااارى أن  . يعاااااا  أنااااااك تااااااراهم أعااااااداء مهمااااااا هاناااااا  مسااااااو اتك وذرا عااااااك

السااااوريت أعااااداء لااااك، وعلااااٰى افاااارتان أننااااا أمااااة واحاااادة، فٰهااااذا يعاااا  إمااااا أنااااك 
وعلااااااٰى ماااااان هااااااان علااااااٰى باطاااااال أن حتماااااال . أهناااااام علااااااٰى باطاااااالعلااااااٰى باطاااااال أو 

 .وعليه أيضا  أن يدفع الثمن. جريرة وقوفه مع الباطل
هل شيء يؤهد بالدليل القاطع أن حسن نصر ا  هو الذي يقف علٰى 

دليل ۤذلَك منه هو   هث  من األشياء واالعرتافات . باطل، ويدافع عن الباطل
ودليل ۤذلَك   ٰهذا ايطاب أن  حسن نصر  . ا مضىاليت ذهرنا هث ا  منها فيم

 :ولنسيفل. هاذب
 م  جاء ٰهذا االعرتاف؟

لقاااااااد  ااااااال  حسااااااان نصااااااار ا  يقاتااااااال الساااااااوريت   ناااااااوريا نااااااانتت وهاااااااو 
و  نااااابق إنكاااااره دلياااال علااااٰى هذبااااه، . ينكاااار أن ااااهض يقاتاااال   نااااوريا إنكااااارا  تامًّااااا

ملااااااا خجاااااال أو خاااااااف أو وماااااان يكااااااذب يفاااااارتن أن ااااااهض يقااااااف مااااااع الباطاااااال وإال 
 .أخفى ما يفعل

َح  ٰ   معرهة القص  ...    صار يزعم أن هض يدافع عن العتبات املقدنة
الشه ة منذ ننتت ونصف  ل  ينكر أن هض مشرتك فيها َح  ٰ  هرت صور جيشه 

جيشه يتقدم   القص  ... وهي ترفع أعالم حزب ا  علٰى جوامع املدينة
وال أحصي !!!   ويقصف القص  ويزعم أن هض ال وجود له   القص وااصر القص

عليه هذباته   شيفن الثورة السورية فهي هث ة ميكن مراجعتها ملن يريد   مواقع  
 .هث ة
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ألنه من اَّال تكذيب « إن نا نقاتل حت  الشمس»ا ن صار يقول 
ا َح  ٰ بلغوا ا الف، من الواقع، من اَّال تكذيب أن هض يشيع جث  قتاله يوميًّ 

يع  لو أن هض ما اال الكذب ممكنا  النتمر . اَّال تكذيب واقع ال ميكن تكذيبه
 .  الكذب والز عم أنه ال يقاتل   نوريا

 هل هذا هو خلق اإلنالم؟
 هل هذا هو حسن نصرا  الذي ال يكذب   تعامله مع إنرا يل؟

 بصدق ومع السوريت بكذب؟حسن نصر ا  يتعامل مع إنرا يل 
إذن هيف ميكن أن أثق فيه؟ هيف ميكن أن أثق   أن هض علٰى حق أو 

 صواب؟
هيف أثق   هالمه وقد علم  الفالنفة واحلكماء أن من يكذب مرة 

وقبلهم علم  رنول ا  أن  املؤمن ال يكذب، . مريدا  ميكن أن يكذب هل مرة
 .مراتهررها ثالث ... ال يكذب، ال يكذب؟

: النقطة الثانية هي انتفزااه السوريت بصفاقة وعناد عجيبت، عندما قال
طريق القدس، وليس طريق حترير القدس، مير بدرعا والسويداء وإدلب وحلب 

 ...ودير الزور
حسن نصرا  ٰقذا الكالم ال يدافع عن قتاله السوريت بل ميارس عملية 

ي واحد  اضبا  من ٰهذا الكالم انتفزاا للشعب السوري، ليمر  ولو نور 
بطلنا حنرر ... إذا هان حترير القدس مير بَّدلب والسويداء ودرعا»: ويقول
أرأيتهم، إ نا هضم ال يريدون حترير : وينطُّ مثل القرد علٰى الفور ليقول. «القدس

 ...منذ البداية وحنن نعرف ۤذلكَ ... القدس إهنم عمالء إلنرا يل
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ر انتباهي تعليق إحدى الناشطات الفلسطينيات قبل أن أناق  ۤذلَك أثا
 :علٰى مواقع التواصل االجتماعي علٰى قول نصرا  هذها، قال 

 !!!مت قال األقصى ةطر»
 !مت قال القدس ةطر

 ...مرات وسقام فيه الصالة ت األقصى هل يوم
ميفتا هل يوم هناك  خالل شهر رمضان  ...مرات وسفع فيه األذان تر ي

ألف مصلي  وسميفةومتوقع .. .صالة الرتاوي  باألقصىيصلون ألف مصلي 
ن ليل مع هنار و رجال ونساء مرابطهناك باألقصى .. .آخر أنبوع  ا يوميًّ 

! مساجد نوريا ةطر ...ةطرليس األقصى .. .ليحموه من أي اقتحام متطرف
ا من قبل نظام تقصف يوميًّ اليت مساجد حلب؛ الشام؛ إدلب وبكل املناطق 

.. .احنرم  من إقامة الصالة.. .املساجد احنرم  من رفع األذانٰهذه ... نداأل
متورط قدم بيوت ا  واحد  شرفنا ال ي.. .حسن نصر ا  ...ألهنا تدمرت
... ةطرليس أقصانا ! رن األقصى للصالةأجبينه الدنس يلمس  بسوريا بيفن  

 .«خطرالذي   عاملنا العر  هو 
وۤلكن هض مل يفل  . لنظام بكلد أشكاهلا منذ بدايات الثورةٰهذه اللعبة لعبها ا

ألن الشعب السوري آخر شعب   العامل يتملى عن القدس وفلسطت، ألن  
وإن وجد نوري تافه أو خا ن . فلسطت هي أرضه، هي تارخيه، هي مقدناته

أو صفيق فليس له قيمة عند الشعب  السوري واألدلة علٰى ۤذلَك أهثر من أن 
حتصى ملن أراد أن اصيها، حسبكم أن إنرا يل وأمريكا منذ بداية الثورة مل 
تستطع أن اد حصان طروادة ترهبه لتسقط األند وتضعه بدال عنها، حسبكم 
أن السوريت علٰى شديد ما هم فيه من ميفناة مل تستطيع أمريكا أن اد أهثر 
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اعرتاف واير الدفاع دريك، ٰهذا بطهم الت  من نتت جندي خا ن يقبل وط  
 .األمريكي قبل يومت   جلسة انتماع الكونألرس

  عااااااااودة إىٰل طريااااااااق القاااااااادس حسااااااااب نصاااااااار ا ، جيااااااااب أن نعلاااااااام أن  
الطريااااق إىل القاااادس مياااار أيضااااا  ببغااااداد والكوياااا  وأبااااو  ااااك والدوحااااة ومسااااقط 

وماااااان القاااااااهرة ال يتوجااااااه ... والاااااايمن والريااااااان ومكااااااة واملدينااااااة املنااااااورة والقاااااااهرة
ا  إىٰل القااااااادس، ال، بااااااال يتوجاااااااه إىٰل ليبياااااااا وتاااااااونس وا زا ااااااار وماااااااراه   نصااااااار

وهاااااااووووووووب بوثباااااااة وحاااااااداة إىٰل ماليزياااااااا وأندونسااااااايا والباهساااااااتان وأذربيجاااااااان 
حساااان نصاااار ا  يريااااد أن يلااااف الكاااارة األرضااااية ... وترهيااااا ودمشااااق ماااان جديااااد

 تبقى القااااااادس بعيااااااادة أيضاااااااا ، ألن  ناااااااو إن ذهاااااااب،  القااااااادسإىٰل ياااااااذهب َحااااااا  ٰ 
الطريااااق ناااايحتا  إىل تطهاااا  ماااان جديااااد ويعيااااد أحفاااااد أحفاااااد حساااان نصاااارا  

 ...تطه  الطريق من جديد
إذا هان : ٰهذه هي احلقيقة، وأهرر هنا ما قلته عنه وعن النظام السوري
و  ٰهذا . الر يس وطنيًّا والشعب هله خا ن فقا ل ٰهذا القول  نون نظامي

يكون الطريق إىٰل القدس هو درعا ودمشق بيفيد معإ  السياق أريد أن أفهم
 ؟؟؟؟...وحلب ودير الزور

أال يتهم الش عب السُّوري هله بيفن هض عميل وخا ن هما فعل بشار األند   
وري هله بيفنه إرها  وعميل إلنرا يل وما خطابه الشه  عندما اهتم الشعب السُّ 

 اال يفعل ۤذلَك؟؟؟
نه ال مشكلة له مع إنرا يل وإنرا يل أال يذهر أن هض هو ذاته من قال بيف

 ليس  عدوًّا له؟
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ال ميكن أن تكون مع »: ٰهذا يقودنا إىٰل النقطة الثالثة اليت قال فيها
 . «فلسطت إال إذا هن  مع إيران

هالم اتا  إىٰل إعراب وتفس  وتيفويل وماهينة تفهيم َح  ٰ نستطيع أن 
ألدلة والدال ل والوقا ع والرباهت تقول نقبل أن نفكر   االقتناع به، ألن  هل ا

 .عكس ۤذلكَ 
إذا هان  إيران وإنرا يل أصدقاء منذ ثورة ايمي   ا ال يقبل الشك بعد 
َ إنرا يل وإيران منذ عام  الفضا   الدامغة عن العالقات العسكرية والتجارية بَاتأ

  مع ال تكون مع فلسطت إال إذا هن»فكيف ميكن أن نفهم أنك ... م1891
 .«إيران يا نيد حسن نصرا ؟

... ٰهذا مع العلم أن حسن نصر ا  مل يتحدث أبدا  عن حترير فلسطت
أن تكون مع فلسطت، وال ندري ماذا يقصد بيفن تكون مع فلسطت : هو يقول

والذي يدفعنا للتفك    ٰهذا االااه هو العالقات . من دون ذهر حترير فلسطت
ية التعاونية الوثيقة، وإقرار حسن نصر ا  ذاته   لقا ه مع الوفد اإليرانية اإلنرا يل
م تقريبا  أن هض ال مشكلة له مع إنرا يل، وال توجد لديه أي 2112األمريكية عام 

 .نوايا عدوانية ااهها
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 وإطالق اليد اإليرانيةأمريكا 
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: بمررا لرريس يرعرري النَّيرررينلبرردل ولخررتم 
إيرررران تتحرررر، عرررمن حقوقصرررا، وتسرررعى   

ومررن ال برراا لن تصرردر   . لتحقيررق م ررالحصا 
إيرررررران لي فر رررررة لتحقيرررررق م رررررالحصا     

لر،   لتمدد والتوسر ، وهري جرادٌَّة فري ذ    ا في
 . ولررررررررررررررررررررررررررررررن تتوقررررررررررررررررررررررررررررررف 
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ٰهذا الفصل مقاالن األول كتب قبل 
نحو شهر ونص  من انتهاء المل  النووي 
ي اإليراني، والثاني يوم انتهاء المل  النوو 

وهمتا في الحقيقة مسبوقان ... اإليراني
م 05/2/0212بمقال كتبته ونشرته في 

قراءة إلعالن نجاح مفاوضات المل  
النووي اإليراني بةوْينو أمريكا و يران، وهو 
 .مضم ٌن في الفصل الثاني من ٰهذا الكتاب

 (21)ليصما يستنزف ا خر لمرينا لم إيران؟
وليس  من أجل النكتة، قيل  نيفدخل   املوضوع من طرفة حقيقية

حدث    إحدى مقاهي لندن، وۤلكنا َها حتدث   أرجاء العامل؛ حتدث حي  
. اعتلقتهما الشرطة. شيعي تشاجر مع مسلم : املهم   املوضوع. يوجد طا في

 :اَّقق نيفل املسلم
 ا ملاذا ضربته؟
 .صار يسب أبا بكر وعمر ويلعنهما من دون نبب: قال املسلم

 ملاذا نبب  أبا بكر ومعمر من دون نبب؟: نيفل الشيعي اَّقق
 .ألهنما نرقا اإلمامة من علي: الشيعي
 .اعطوين عناوين علي وأبو بكر وعمر النتكمال التحقيق: اَّقق

                                                           

 .م   عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي2/6/2115ا نشر ٰهذا املقال     (21)
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 !!!مستحيل: املسلم والشيعي
 !ملاذا مستحيل؟: اَّقق
 .ماتا منذ ألف وأربعميفة ننة: املسلم

نه وصارا تراف شفتاه، ورا  يتلف  ميينا  وقف شعر رأس اَّقق وي ل بد
 :ومشاال ، فسيفله الشرطي

 ا هل أخذمها إىٰل السجن نيدي؟
 .قطعا  ال، خذمها إىٰل مستشفى اهانت: قال اَّقق

أن ختااااادع اإلنساااااان أناااااهل علياااااك بااااايفلف ألاااااف مااااارة مااااان أن تقنعاااااه بيفناااااه 
نااااااع بعكساااااها ولاااااۤذلك فاااااَّن  مااااان آمااااان حبقيقاااااة فَّن اااااهض يتعاااااذر علياااااه االقت. وااااادوع

بااااال مااااان آمااااان باااااوهم  يصاااااعب وقاااااد يتعاااااذر علياااااه . إذا تغااااا ت ومل تعاااااد حقيقاااااة
تغياااااا  قناعتاااااااه ألن اااااااهض ال يرياااااااد أن ينكسااااااار أماااااااام نفساااااااه عنااااااادما يشااااااااهد  بااااااااءه 

هالمهاااااا ال خيتلاااااف عمااااان رأى إياااااران تااااادعم املقاوماااااة وتناصااااار . باقتناعاااااه باااااوهم
فبااااااإ عليهااااااا هاااااال مااااااا القضاااااايا العربيااااااة واإلنااااااالمية واعتقااااااد أن  ۤذلااااااَك حقيقاااااة، 

 ... بعدها من نلوهات إيراني ة
الكااااااال يظااااااانُّ الياااااااوم أن  . ٰهاااااااذا هاااااااو املشاااااااهد األمريكاااااااي اإلياااااااراين الياااااااوم

أمريكااااااا تسااااااتنزف إيااااااران، وال أحااااااد يريااااااد أن يفهاااااام أو يقتنااااااع باااااايفن إيااااااران هااااااي 
منااااذ أحااااداث احلااااادي عشاااار ماااان أيلااااول واحلاااارب علااااٰى . الاااايت تسااااتنزف أمريكااااا

لاااااايت تقااااااود حاااااارب انااااااتنزاف ألمريكااااااا باااااادهاء الفاااااارس أفغانسااااااتان وإيااااااران هااااااي ا
الدن مشاااااروعه   جااااار أمريكاااااا لنشاااااار  لقاااااد نااااارق  أمريكاااااا ماااااان ابااااان. القاااااده

جيوشااااااها   املنطقااااااة والعااااااامل وانااااااتنزافها، ورهااااااب ٰهااااااذا املشااااااروع باااااادهاء َحاااااا  ٰ 
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اناااااااااتلم  مااااااااان أمريكاااااااااا العااااااااارق علاااااااااٰى طباااااااااق مااااااااان ذهاااااااااب، ومثلهاااااااااا تقريباااااااااا  
 .ليإ العرب ودوله قدوءأفغانستان، ووضع  يدها علٰى اي

أمريكا أدره  اللعبة وحاول  ايرو  منها قدوء، وۤلكنا َها وقع  موقع 
بالع السكت علٰى احلدين؛ انسحاقا خسارة وبقاؤها خسارة، انسحاقا نيكون 

ولۤذلك فهي عاجزة عن مواجهة املد . لصاحل إيران وبقاؤها نيكون لصاحل إيران
يت ال يريد الكث ون االقتناع قا، ويصر الكث ون علٰى الفارني، ٰهذه احلقيقة ال

 .عم االقتناع قا
و  الوق  ذاته جيب أن نضع نصب أعيننا أن  أمريكا ال تعمل علٰى 
انتنزاف إيران وإيا أمريكا تعمل علٰى انتنزاف العرب مثلما تريد إيران، وإيران 

وهالمها متوافق عليه،  تعمل علٰى انتزاف العرب، هالمها يقوم بالفعل نفسه،
والنتيجة هي إبقاء . وٰهذا يع  أن  النتيجة   االفرتان جيب أن تكون هي ذاهتا

 .أمة العرب مشرذمة  زأة مفتتة منشغلة بذاهتا وببعضها
من يظنُّ أن  إيران تقوم  ا تقوم به اليوم نتيجة مصادفة أو رد فعل أو 

ما تقوم به إيران اليوم هو حصيلة ختطيط إن  . انتغالل  رف فهو واهم  بالتيفهيد
مل متض أشهر علٰى هزميتها   القادنية َح  ٰ بات  ختطط . ألف وأربعميفة ننة

بن ايطاب،  للثيفر واالنتداد، وقد بدأت باالنتداد بعد أشهر فعال  بقتل عمر
َ علي ومعاوية  .   رهوب الفتنة بَاتأ

كن أن يدرك الدهاء الفارني من ال ينظر من منظور هذه احلقيقة ال مي
واملشروع الفارني وهيف أن إيران تنسل من حت  املاء والرتاب  ر ا ميع إىل 
ملعبها وإعادة أ اد إمرباطوريتها علٰى امتداد الشام ومصر وايليإ العر ، األمر 

 .م2112الذي أعلنته بوض  منذ أواخر عام 
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هااااااي . نااااااالم هلااااااهإيااااااران   حالااااااة حاااااارب مااااااع العاااااارب حتدياااااادا  ومااااااع اإل
ترياااااااد أن تنتصااااااار وال ترياااااااد إال أن تنتصااااااار وحتقاااااااق مشاااااااروعها، وۤلكنا َهاااااااا تضاااااااع 
ااااا قااااد ال تنتصاااار، ولااااۤذلك إيااااران لاااان ترفااااع ياااادها عاااان املنطقااااة،  نصااااب عينيهااااا أهن 
َ العاااارب والعاااارب حاااا  تاااادخل ا يااااوش اإليرانيااااة  ونتشااااعل الفاااا  واحلااااروب بَاااااتأ

يردعهااااا رادع    الكاااارة األرضااااية إىٰل هاااال املنطقااااة وال يوجااااد ماااان يقاومهااااا، ولاااان 
إال  وحاااااادة العاااااارب الفعليااااااة قباااااال فااااااوات األوان ألن  الوحاااااادة بعااااااد فااااااوات األوان 

 .مثل قلتها
إياااااران تلعاااااب لعباااااة القاااااادة العااااارب   املقاوماااااة واملمانعاااااة ومعااااااداة أمريكاااااا 

ااااا تستنساااامها همااااا هااااي متامااااا  . وإناااارا يل ختياااال احلاااااهم العاااار  الااااذي يقااااول . إ هن 
ٰهاااااذا . مريكاااااا وإنااااارا يل   حااااات أن  إنااااارا يل وأمريكاااااا حتمياناااااه نااااارًّاإناااااه ضاااااد أ

وحاااااد دليااااال قااااااطع علاااااٰى أن اااااهض عميااااال مااااايفجور هلماااااا، فكياااااف إذا هاناااااا يااااادافعان 
 َ عنااااه   الساااار والعلاااان بكاااال الونااااا ل والساااابل؟ ٰهااااذا مااااا ااااادث   العالقااااة بَاااااتأ

ة تااااانف  إياااااران وأمريكاااااا؛ إياااااران الااااايت ماااااا فتيفااااا  علاااااٰى مااااادار واااااس وثالثااااات نااااان
رأنااااانا بالصااااايا  املاااااوت ألمريكاااااا، املاااااوت إلنااااارا يل، نفااااااجئ الياااااوم بيفهناااااا أهااااارب 

ومل يهاااااد ٰهاااااذا مثاااااار شاااااك أبااااادا  ملاااااا باااااات . شاااااريك وصاااااديق ألمريكاااااا وإنااااارا يل
وماااع ۤذلاااَك هلاااه ماااا االااا  إياااران مثااال احلكاااام العااارب . علياااه مااان وضاااو  صاااري 

هاااااا وتكاااااذب ماااااا تصااااار علاااااٰى اناااااتحمار ا مياااااع والااااازعم بااااايفن  أمريكاااااا تتاااااآمر علي
 .يراه ا ميع بوضو  من وضع يدها بيد أمريكا

َنها وبن احلكام العرب صغ  جدًّا إذا قال لك قا د الوطن إن  : الفرق بَاياأ
أمريكا تتآمر عليه ووجدته يضع يده بيد أمريكا فهذا يع  أنا هضما معا  يتآمران 
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ا فَّهنا تتآمر علينا علٰى الوطن،   حت أن إيران عندما تتضع يدها   يد أمريك
 .حنن وتب  وطنها

ال شغل للعامل : و  ٰهذا السياق تد احلقيقة اليت جيب أن تكون واضحة  
اليوم من أمريكا إىٰل إيران ورونيا وإنرا يل ودول أوروبا واألنظمة العربية إال 

الدولة اإلنالمية هي اهلمُّ الوحيد هلؤالء ... حماربة تنظيم الدولة اإلنالمية
 .تناقضت املتمالفت املتحاربت مجيعهمامل

مااااان بااااااب الدعاباااااة نشاااااكر داعااااا  أي الدولاااااة اإلناااااالمية الااااايت وحااااادت 
العلمااااااااانيت مااااااااع اإلحلاااااااااديت مااااااااع املساااااااايحيت مااااااااع اليهااااااااود مااااااااع الشاااااااايعة مااااااااع 

جياااااب أن . وٰهاااااذه  ااااااهرة  ااااا  مسااااابوقة   التااااااري  ...املسااااالمت ماااااع الباااااوذيت
ية   مجااااع هااااؤالء مجيعااااا  حتاااا  رايااااة  يعرتفااااوا بفضاااال داعاااا  أي الدولااااة اإلنااااالم

 .واحدة  
و  ٰهااااذا السااااياق ذاتااااه، ال بضااااد  ماااان السااااؤال الااااذي مااااا أهثاااار مااااا ناااايفلناه 
مناااااذ نااااانتت علاااااٰى األقااااال مااااارات عديااااادة، واقفااااات ا ن عناااااد آخااااار إصااااادارات 

احلشاااااد الشااااايعي العراقاااااي أحااااارق عاااااددا  مااااان املسااااالمت أبريااااااء ال برييفاااااا  : احلااااادث
اإلعااااالم العاااار  والعاااااملي علااااٰى احلشااااد الشاااايعي مثلمااااا  ملاااااذا مل يشااااتعل. واحاااادا  

اشااااتعل علااااٰى الدولااااة اإلنااااالمية حاااات أحرقاااا  معاااااذ الكساناااابة؟ ملاااااذا يشااااعل 
الفيساااااابوهيون مواقااااااع التواصاااااال االجتماااااااعي مثلمااااااا فعلااااااوا يااااااوم أحرقاااااا  الدولااااااة 

 اإلنالمية الطيار الكسانبة؟
انة والوناخة االادواجية لن أقول ٰهذه قذارة ألن  القذارة طهارة أم ٰهذه النت

ال أخشى . اليت ميارنها اهتمع الدو ، والعر  معلقا  بذيل ٰهذا اهتمع الدو 
  .نينطُّ جح  ويقول ٰهذا حتريض  طا في  بل أنا متيفهد أن هض 
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ااااا كوت العااااااملي وَحااااا  ٰ العااااار  عااااان حسااااانا ، إذن مااااااذا ناااااتقولون عااااان السُّ
قتااااااال وهتجااااااا  وهناااااااب ممتلكاااااااات  ممارناااااااات حااااااازب العماااااااال الكردناااااااتاين مااااااان

ورة العااااارب   ا زيااااارة الساااااورية؟ هااااال هاااااو مااااان بااااااب املاااااؤامرة الكونياااااة ضاااااد  الث ااااا
ااااااوري العاااااار  املساااااالم؟ ااااااعب السُّ ااااااوري ة والش  أم تاااااادخل حتاااااا  بنااااااد آخاااااار مل ! السُّ

نساااامع بااااه بعاااااد؟ هناااااك وجاااااد ماااان يقااااول حتاااااريض طااااا في، هناااااا ماااااذا نااااايكون 
 ٰهذا التحريض؟

تفاصاااااايل وأحااااااداث   أيااااااام مضاااااا  وشااااااهور َحاااااا  ٰ ال أريااااااد العااااااودة إىٰل 
هناااااااك تااااااآمر  :إذا قلاااااا : ال ااااااار  عاااااان املوضااااااوع، وٰلكاااااان ال بضااااااد  ماااااان السااااااؤال

فهاااال يكااااون هالمااااي طا فيًّااااا أو عرقيًّااااا أم ( أعاااا  الساااانة)عاااااملي علااااٰى املساااالمت 
 ماذا؟

من ليس يرى ٰهذه املؤامرة واحلرب الدموية القذرة القا مة على أرن الواقع 
 اييال وال   األوهام فهو إما أعمى أو أهبل أو شريك   قتلهم وتدم  ال  

وإيران طرف أناني    ٰهذه ٰهذه  .بلداهنم وتشريدهم وهنب أرااقهم وأمالههم
املؤامرة، بل تكاد تكون هي املنفذ الفعلي واملعتمد شبه احلصري هلذه اإلبادة اليت 

ۤذلَك جليًّا جالء  تاما    نوريا والعراق تتعرن هلا األهثرية املطلقة، هما يبدو 
واليمن وَح  ٰ   لبنان نوعا  ما إىٰل جانب الداخل اإليراين ذاته وما ميارس حب  

 .العرب األحواايت والعرب البلوش
العااااارب واملسااااالمون مثلماااااا هااااام مناااااذ مطلاااااع القااااارن : و   ااااال ۤذلاااااَك هلاااااه

ن أمااااااامهم ويرفسااااااون العشاااااارين إىٰل اليااااااوم مثاااااال البغاااااال الشمونااااااي؛ يعضااااااون ماااااا
ااااااال م دا ماااااااا  باااااااالعرن ويسااااااا ون عكاااااااس الواجاااااااب . مااااااان وراءهااااااام، املاااااااون السُّ

بااااااادأوا القااااااارن  حارباااااااة الوحااااااادة وتفتيااااااا  األماااااااة، طاااااااردوا االناااااااتعمار وجااااااااؤوا 
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هااااااان املااااااد القااااااومي يغلااااااي وميكاااااان أن اقدااااااق . حبكااااااام أحقاااااار ماااااان االنااااااتعمار
ااااااا ضااااااد  اإلناااااا الم، ماتاااااا  القوميااااااة الوحاااااادة فحاااااااربوا القومي ااااااة علااااااٰى أناااااااس أهن 

. ونشااااااااايفت الن زعاااااااااة اإلناااااااااالمي ة فحااااااااااربوا اإلناااااااااالم وصااااااااااروا عشااااااااااق القومي اااااااااة
 ..املسيفلة مسيفلة حماربة هل ما خيدم األمة ال أهثر

اااااند األهااااارب هلٰاااااذا البغااااااء السدياناااااي واالهنياااااار  اااااالطت هااااام الس  وعلمااااااء الس 
لماااااااااااااء ال تظنااااااااااااوا أن  ع. األخالقااااااااااااي والقيمااااااااااااي وضااااااااااااياع البوصاااااااااااالة باااااااااااااملطلق

اااااالطت أينماااااا توجهااااا  رهاااااا بهم اااااالطت هااااام فقاااااط الاااااذين يقفاااااون ماااااع الس  : الس 
علماااااء السااااالطت هاااام هاااال العلماااااء املالعاااات الااااذي تتااااربأ ماااانهم الشااااياطت ماااان 
علااااوم الفيزياااااء واألدب إىل علااااوم الاااادين، علماااااء السااااالطت هاااام أدعياااااء العلاااام 

صاااااحلهم   هاااال مياااادان ووقاااا  وحاااات، علماااااء السااااالطت هاااام ماااان أعمااااتهم م
وأنااااااانيتهم عاااااان احلااااااق وباااااااعوا الاااااادنيا والاااااادين ماااااان أجاااااال بعااااااض  ماااااان املااااااال أو 

 .بعض من النياشت
ٰهذا يع  انتنتاجيًّا أن هض طاملا بقي  أمور العرب علٰى ٰهذا املنوال فَّن  إيران 

وما . تس  جيددا    حتقيق مشروعها واحللول حمل اهليمنة األمريكية   املنطقة
 .علٰى متابع ة مل تعد خافية  ة إنرا يلي    ل توافقات إيرانية أمريكي  ۤذلَك بصعب  

 (29)انتصاا الملف النووي وإط ق يد إيران
ووي، الغريب ق الن  االتدفاأمس وقع   موعة ايمسة اا د واحد مع إيران 

 :أن هض مثلما حدث منذ ننتت تقريبا  

                                                           

 .م   عدد من مواقع الن  والتواصل االجتماعي15/1/2115ر ٰهذا املقال   ا نش  (29)
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ل إليااااااه، وصُّااااااالت   َت   ق النااااااووي الااااااذياالتدفاااااااإيااااااران   فرحااااااة عظمااااااى ماااااان 
ق االتدفااااااو  الوقااااا  ذاتاااااه تاااااد أن أمريكاااااا والغااااارب   فرحاااااة عارماااااة مااااان ٰهاااااذا 

 .النووي
 أين احلقيقة؟
الذي امتد علٰى حنو عشر ننوات خل ، وقبلها  الت فاونمن نياق 

يبدو أن  ٰهذه الفرحة ... يد والوعيدالت هدو  الر دننوات مثلها تقريبا  من األخذ و 
ق ألن هض ال االتدفاأهثر مما هي  الت فاونادواجية هي فرحة ايالص من هم اال

 الت فاونيبدو أن  هناك اتفاق فعلي هما جيب أن يكون من نياق اإلعالن عن 
 .منذ بدأ

أماااااورا  ال عالقاااااة  الت فااااااونأو  لاااااوا علاااااٰى  الت فااااااونهثااااا ون أدخلاااااوا   
وال أدري  . اإليااااراين   املنطقااااة باملوضااااوع ماااان قريااااب أو ماااان بعيااااد مثاااال الوضااااع

ل اإلياااااااااراين   ناااااااااوريا والعاااااااااراق   امللاااااااااف الت ااااااااادخهياااااااااف وال ملااااااااااذا حشاااااااااروا 
 .النووي

علااااااااااٰى أيد حااااااااااال، اتماااااااااال أن تكااااااااااون هناااااااااااك   ايلفيااااااااااة هثاااااااااا   ماااااااااان 
التوافقااااااااات السااااااااري ة حااااااااول وضااااااااع إيااااااااران   املنطقااااااااة نوعااااااااا  ماااااااان املساااااااااومة أو 

ريااااااااد إيااااااااران أصااااااااال  أن تصاااااااال إىٰل فلماااااااااذا ت. الضاااااااامانات أو حتصاااااااايل احلاصاااااااال
الساااااااال  الناااااااووي؟ ألااااااايس مااااااان أجااااااال بساااااااط هيمنتهاااااااا ونفوذهاااااااا   الفضااااااااء 

فاااااَّذا هانااااا  تساااااتطيع . اإلقليماااااي هلاااااا؟   الفضااااااء اإلقليماااااي علاااااٰى أقااااال تقااااادير
أن حتقااااااق وجودهااااااا   فضااااااا ها اإلقليمااااااي علااااااٰى النحااااااو الااااااذي حتااااااب وتر ااااااب 

 !فلماذا اهد نفسها حبصار وحروب وصراعات هامشية؟
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إذا هن  قادرا  على االنتصار : حنن هنا إذن أمام حقيقة منطقي ة وواقعي ة
علٰى خصمك أو عدوك من دون حرب أو انتمدام نال  فمن البالهة أن 
تعمد إىٰل احلرب، إيران فيما يبدو انتصرت من دون حرب، هي مل تنتصر علٰى 

نتصر عليهم هما تزعم   ا أصال  ال تريد أن تهَ أمريكا أو الغرب أو إنرا يل ألنا  
ا تريد أن تنتصر علٰى العرب  شعاراهتا، وإيا أثب  الواقع  ا ال يقطع الشك أهن 

 .وعلٰى املسلمت حتديدا  وحتديدا  فقط
مما ليس    ماذا ختفي األياموٰلكن ا ن، َح  ٰ ورة هكذا تبدو الصُّ 

 ؟احلسبان
فاق ال يعدو هونه ترحيل املشكلة إذا نظرنا   بنود االتدفاق وجدنا أن  االتد 

َ عشر ووسة عشر ننة  إىٰل األمام مؤقتا  وإىٰل أجل    مسمى عمليًّا وما بَاتأ
ا أقصى  :والبنود املعلنة هي. حدًّ
 .رفع العقوبات املفروضة من قبل أوروبا والواليات املتحدة عن إيرانا  1
املدى مع انتمرار  الربنامإ النووي اإليراين طويلةعلٰى فرن قيود ا  2

 .  امليفة 2661ختصيب اليورانيوم بنسبة حددت با 
جهاا  5161إىٰل خفض عدد أجهزة الطرد املرهزي  قدار الثلثت ا  2

 .طرد
 .من اليورانيوم اإليراين املمصب% 89ص من ملُّ الت  ا  2
عدم تصدير الوقود الذري خالل السنوات املقبلة، وعدم بناء ا  5

أفرى إىٰل باملياه الثقيل، وعدم نقل املعدات من منشيفة نووية مفاعالت تعمل 
 .عاماً  15لمدة 
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املواقع  السما  بدخول مفتشي الوهالة الدولية للطاقة الذرية لكلد ا  6
 .لكن بعد التشاور مع طهراناملشتبه قا، ومنها املواقع العسكرية 

 9ة، وننوات إضافي   وسحظر انت اد األنلحة علٰى اإلبقاء ا  1
 .ننوات للصواري  البالستية

 .اإلفرا  عن أرصدة وأصول إيران اهمدة واملقدرة  ليارات الدوالراتا  9
رفع احلظر عن الط ان اإليراين وأيضا عن البنك املرهزي والشرهات ا  8

 .النفطية والعديد من املؤنسات والشمصيات
 .التعاون    االت الطاقة والتكنولوجياا  11

، بعد ٰهذه البنود الواضحة ملاذا اتصل الر يس األمريكي بامللك حسنا  
السعودي ليطميفنه علٰى االتدفاق وأنه أخذ مصاحل السُّعودية وايليإ العر  بعت 

أين هي البنود اليت تش  إىٰل ۤذلَك؟ ٰهذا يع  أن  هناك بنود نري ة ت . احلسبان
وٰلكن ما الذي يضمن . يراين   املنطقةالتوافق عليها   شيفن احلضور والتمدد اإل

أن ٰهذه االتدفاقات السرية تيفخذ مصاحل العرب وليس مصاحل إيران بعت 
 احلسبان؟

ال يوجد أي ضامن أبدا    حقيقة األمر، بل إن نياق الت فاون من 
أنانه، وإىٰل آخر حلظة يش  إىٰل أن  االتدفاقات السرية   مصلحة إيران وليس 

لنيفخذ تصري  ر يس االنتمبارات األمريكية جون برينان قبل . حة العرب  مصل
، ثالث دولإىٰل لن تقسم العراق »: اإلعالن عن االتدفاق بساعات إذا قال

فال ( السنة)أم ا املسلمون « ة ودولة هرديةدولة شيعي   ؛دولتتإىٰل م فقط نتقس  
أمريكا تقول للمسلمت  أن  ن و يع  من بعد إذنكم يا نادة يا مسلم. دولة هلم

ايريطة، هل من يقتلكم ال معرتن عليه، هل من يشردهم علٰى ال مكان لكم 
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ما ادث أصال  من احتالل العراق ومنذ الثورة وٰهذا ... ال معرتن عليه
 .وٰهذا ما يعلمه القاصي والداين من املتابعت واملهتمت... يةالسُّور 

 يقرأ؟هل هناك من نترى 
 يفهم؟ناك من يريد أن هل هترى 
 ؟نيشتغلو هل هناك من يعرف ماذا ترى 

لننظر   تعليقات الصحافة الغربية األوروبية . األمر ال يتوقف هنا
هان هناك شبه إمجاع علٰى أن  االتدفاق نيء بل نيء . واألمريكية علٰى االتدفاق

ا وفق هث ين، َح  ٰ قال أقطاب احلزب ا مهوري األمريكي إ ن  أول قرار هلم جدًّ
 .لدى الوصول إىٰل السلطة هو إلغاء ٰهذا االتدفاق

الصحافة األوروبية وخاصة الفرنسية والربيطانية والسديانيون الفرنسيون 
والربيطانيون أمجعوا علٰى أن  االتدفاق هو ترحيل املشكلة عشر ننوات أو وس 

ن دون مشاهل   ننعي  عشر أو وس عشرة ننة م. عشرة ننة إىٰل األمام
 .امللف النووي اإليراين

 حسنا ، وماذا بعد ۤذلَك؟
االتدفاق وما ت التعليق به منه أن إيران   أي حلظة قد ال تلتزم باالتدفاق، 

م 15/1/2115هما أشار الكث ون وأشار أوباما ذاته   مؤمتره الصحا  اليوم 
 .املمصص هٰلذا االتدفاق

ميكن . نتظار وسة عشر ننة وال وس ننواتإذن املسيفلة ال حتتا  اال
ا ليس  مضطرة إىٰل املضي قدما   إليران أن تنقلب علٰى االتدفاق   حلظة ترى أهن 

 .  االتدفاق
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. إيران   حقيقة األمر أوقع  الغرب هله   شرك دها ها وليس العكس
 :والذي نيكون علٰى النحو التا 

يدين   وضااااااااعها   نااااااااوريا إيااااااااران ا ن   حالااااااااة حاااااااار  وضااااااااغط شااااااااد
وقاااااااااد أرهقتهاااااااااا . والعاااااااااراق والااااااااايمن والشااااااااااطئ املقابااااااااال مااااااااان ايلااااااااايإ العااااااااار 

ولاااااااااۤذلك أوصااااااااال  األماااااااااور إىٰل ٰهاااااااااذا احلاااااااااد وٰهاااااااااذا . العقوباااااااااات االقتصاااااااااادية
االتدفااااااااق الاااااااذي نااااااايمكدنضها مااااااان اناااااااتجماع ذاهتاااااااا وإعاااااااادة ترتياااااااب األوراق   

ناااااابة هلااااااا ميكاااااان أن تنقلااااااب املنطقااااااة بطريقااااااة أهثاااااار مناناااااابة، و  أي حلظااااااة منا
 .علٰى ٰهذا االتدفاق

الذي يؤهد ۤذلَك أن  االتدفاق   معلنه مل يَاَتَضم ن أي إشارة إىٰل هف يد 
والذي يؤهد أن إيران نتنطلق يدها   املنطقة أهثر هو . إيران عن املنطقة

ران عن نوريا تصري  أوباما ذاته اليوم بيفن  االتدفاق مل يَاَتَضم ن أي  هفر ليد إي
وهۤذلَك تصري  ر يس االنتمبارات األمريكية قبل االتدفاق بساعات . والعراق

وٰهذا يع  علٰى . بيفن العراق نيقسم إىٰل دولتت ننية وهردية وال توجد دولة ننية
وٰهذا يع  . حنو مباشر  الض غط علٰى دول ايليإ العر د وعلٰى ترهيا   آن معا  

فاقات السرية تضمن إطالق يد إيران   املنطقة علٰى حساب ضمنا  أن  االتد 
 .العرب وترهيا

ومع ۤذلَك، َح  ٰ لو مل يكن هناك ما ت  االتدفاق عليه   ٰهذا الش يفن نريًّا 
فَّن  السدياق العام للتصراات الصحافية لألطراف مجيعها يوحي بيفن إيران لن 

وهما ۤذلَك   لقاء تلفزيوين منذ حنو ثالثة أشهر تتوق ف عن الت مدُّد   املنطقة، 
فَّن االتدفاق الذي نيتمُّ الت وصُّل إليه نيع  أن  إيران نتكون قادرة  علٰى الت حرُّك 
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حبري ة  أهثر   دعم الندظام السُّوري والعراقي وليس العكس هما الو للكث ين أن 
 .يتومهوا

مااااام ا ميااااع أن  الواقااااع ال ميكاااان احلقيقااااة الاااايت جيااااب أن تكااااون واضااااحة أ
أن يفهااااام مااااان دون املاضاااااي، وهااااال مااااان يفهااااام الواقاااااع بعيااااادا  املاضاااااي ال ميكااااان 
أن يفهاااااااام الواقااااااااع وال ميكااااااااان أن يصاااااااال إىٰل اناااااااااتنتا  أو قااااااااراءة صاااااااااحيحة  إال 

واحلقيقااااة الاااايت تاااارتبط قٰااااذا السااااياق هااااي أن  إيااااران لااااديها طموحااااات . مصااااادفة  
العربي اااااة أعلنتهاااااا صااااابيحة انتصاااااار الثاااااورة ايمينياااااة إمرباطورياااااة ومتااااادد   املنطقاااااة 

 .م1818عام 
بااااال إن  . ومل تتوقاااااف ٰهاااااذه الطموحاااااات   ياااااوم مااااان األياااااام ولااااان تتوقاااااف

ٰهااااذا الطمااااو  لاااايس مرتبطااااا  بااااايمي  بقاااادر مااااا هااااو ماااارتبط بااااَّرث فارنااااي يعااااود 
إىٰل صاااااااابيحة نااااااااقوط اإلمرباطوريااااااااة الفارنااااااااية   معرهااااااااة القادنااااااااية، الااااااااى    

املراحااااااال بيفشاااااااكال وأيااااااااط وتلفاااااااة عااااااارب التااااااااري  إىٰل حااااااات أعلااااااان  هثااااااا  مااااااان
 .ايمي  عن تصدير ثورته إىٰل الدول العربي ة

وماااااان    فااااااَّن  االتفاااااااق النااااااووي اإليااااااراين الغاااااار  الااااااذي َت  التوصاااااال إليااااااه 
أمااااس ال يعاااا  إليااااران أهثاااار ماااان اناااارتاحة حمااااارب والتقاااااط أنفاااااس، لتعااااود ماااان 

ا تعياااااد ترتياااااب أوراقهاااااا وانتشاااااارها وجهودهاااااا   جدياااااد   وقااااا  الحاااااق بعااااادم
يعينهااااااااا علااااااااٰى ۤذلااااااااَك أن الغاااااااارب يثااااااااق فيهااااااااا وال يثااااااااق    العاااااااارب، . املنطقااااااااة

وٰهااااااذا مااااااا صاااااار  بااااااه أوبامااااااا . ويعاااااادها شااااااريكا  وال يعااااااد العاااااارب شاااااارهاء أباااااادا  
 .شمصيًّا      وق  أشهرها بعيد انطالق عاصفة احلزم   اليمن

إيران تتحرك ضمن حقوقها، وتسعى : أختم  ا ليس يرضي الكث ين
ومن الغباء أن هتدر إيران أي فرصة لتحقيق مصاحلها   . لتحقيق مصاحلها
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أما العرب فهم َح  ٰ ا ن . التمدد والتونع، وهي جاد ة    ۤذلَك ولن تتوقف
أبعد ما يكون عم فهم هويتهم فكيف ميكن أن يفهموا مصاحلهم؟ ومن باب 

 .عون أبدا  إىٰل مصاحلهمأوىل أنا هضم ال يس
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 إعالمي إسرائيلي

 إيران تعادي العرب ال إسرائيل
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ونان  إسرائيل هي السند األنبرر إليرران   
فرري حربصررا عررد العررراق وفرري  ررمودها لمررام 

واسرتمر  هرذه الع قرا     . الجيش العراقري 
 .إلرررى يومنرررا هرررذا بوترررائر لسرررر  ولنبرررر 
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ء الحظ أم هل هي المصادفة أم سو 

هي طبيعة األمور واألشياء أن تكون الثورة 
اإلسالمية اإليرانية بوابة المشكالت 
واألزمات العربية منذ انتصارها  لٰى يومنا 

 ٰهذا؟

 (28)إيران تعادي  العرب ال إسرائيل: إع مي إسرائيلي
  احلقيقة اليت ال ميكن نكراهنا أن هض منذ انتصار الثورة اإلنالمية اإليرانية 

إيران وهي مصدر ونبع مشكالت املنطقة وأاماهتا، منها ما مل ينجل   حينه 
واتلى الحقا ، وأهثرها ما يتجلى   يومنا احلاضر اليًّا صارخا  يفقيف عت املنكر 

 .وا احد
تفاصيل املشهد اإليراين بشقيه عالقاته األمريكي اإلنرا يلي من جهة، 

. ، وال ميكن اختزاهلا بشاهد واحد ومشهودوالعر  من جهة ثانية ليس  قليلة
 (21)وۤلكنا َها علٰى هثرهتا نس  َّور واحد

أقااااااف عناااااااد حملااااااال نياناااااااي فرنساااااااي إنااااااارا يلي   فياااااااديو لقااااااااء خااااااااصر 
هااااااااو املااااااااؤرخ والصااااااااحا  ٰهااااااااذا اَّلاااااااال السيانااااااااي . فيمااااااااا يباااااااادو نشاااااااار مااااااااؤخرا  

، مااااااان أهااااااام الشمصااااااايات (Alexandre Adler)ألكساااااااندر أدلااااااار 

                                                           

 .م   مواقع التواصل االجتماعي22/1/2115  وهتب ٰهذا املقال ا   (28)

ذهرنا الكث  من التفاصيل   الفصول السابقة من ٰهذا الكتاب، و  الفصول الثالثة ا تية بعد ٰهذا ا   (21)
 .اإلنرا يلية اإليرانية، واألمريكية اإليرانيةالفصل تكثيف للعالقة 
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َ . هوديااااااة واإلناااااارا يلية عااااارب عشاااااارات الساااااانت املنصااااارمةالفرنساااااية والي تنقاااااال بَاااااااتأ
ميكاااااااان التبحاااااااار   . عاااااااادد ماااااااان املؤنسااااااااات الصااااااااحافية والبحثيااااااااة والسيانااااااااية

املعلومااااااات عنااااااه ملاااااان شاااااااء بالبحاااااا  عاااااان احااااااه   اإلنرتناااااا ، واللقاااااااء الااااااذي 
عاااادة ماااارات منهااااا مااااا هااااو ماااارتجم ومنهااااا مااااا هااااو  اااا  ناااانتحدث عنااااه منشااااور 
ل إليهااااااااا بسااااااااهولة ماااااااان خااااااااالل البحاااااااا  عاااااااان اناااااااام ماااااااارتجم ميكاااااااان الوصااااااااو 

 .الصحا  اإلنرا يلي بالعربية أو الالتينية
أنا ال أعقد أن  اإليرانيت أرادوا انتمدام »: قال   ٰهذا اللقاء حرفيًّا

القنبلة الذرية لتهديدنا حنن اليهود، وإيا يبحثون   احلقيقة من خالل ٰهذه 
  باهستان، واليت مولتها رؤوس أموال  التجرية النووية واليت أجري  نابقا  

وحنن ا ن   قصة معقدة، . نعودية وخليجية، السيطرة علٰى العامل العر  الس 
وإن نيفلتموين ما هو رأيي، هو أن  الشعب اإليراين اليوم، وهما هو   األمس، 
األقرب للشعب  اليهودي، وإن هان يوجد بلد ال يعارن فيه اليهود فهو ٰهذا 

احلرب مع إيران ناهون حربا  خاطيفة    وق  : وهما يقول عمر برادالي. بلدال
أنوأ شيء ميكن أن نفعله هو احلرب مع إيران، جيب . خاطئ مع عدو خاطئ

اليوم أعترب أن  العدو . انبها، ٰلكن  لسنا هنا لتجنب بعض األ بياء من إشعاهلا
املتطرفت واملتمثلت باإلخوان العرب ( السنيت)األناني يتمثل بتجمع املسلمت 

املسلمت، والذي هان من خالل مصر اليت هان  أهثر البالد عمال  جبدية   
ٰهذه املنطقة، اهز َّاصرة إنرا يل، وعلٰى ر م هل الشروط، علٰى األرج ، 

حلفاؤنا ضدهم هم الشيعة، وهما هل األقليات . اهلجوم علٰى إنرا يل يوما  ما
ودون أن أصفه باحلليف فيفنا ال . األونط هم اإليرانيون طبعا   الدينية   الشرق

بشار األند اليوم جيب أن يتمسك   نوريا ،  : أريد له هل ٰهذا السوء، وٰلكن
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أنا لس  مع انتصار الثورة   نوريا علٰى . هَّحدى مكونات احلل التفاوضي
حب   وحنن ننكون شهود علٰى  زرة هب ة. شكل القذا  فهي ليس  ليبيا

العلويت واملسيحيت نفاقا  من قبل ٰهذه األ لبية السنية اليت أنشيفها اإلخوان 
 .«املسلمون

ٰهاااااااذا الكاااااااالم هتبتاااااااه هاااااااال  وتفاصااااااايال  مااااااارات هثااااااا ة مناااااااذ حناااااااو ثاااااااالث 
وجااااااود ٰهااااااذا االعاااااارتاف . ناااااانوات خلاااااا ،  اااااا  منتظاااااار مثاااااال ٰهااااااذا االعاااااارتاف

الااااايت يعلمهاااااا املتاااااابعون وعااااادم وجاااااوده ناااااواء أماااااام احلقاااااا ق اليقينياااااة واملساااااتقرأة 
 .واملهتمون

وهو هله   حقيقة األمر يستحق . ٰهذا تفري  مقطع من لقاء أطول
جيب أن نالحظ بداية أن  ٰهذا اللقاء . الوقوف عنده إما تيفمال  وتفك ا  أو مناقشة

م، أي قبل  هور الدولة اإلنالمية، وَح  ٰ قبل  هور 21/9/2112منشور   
لك مت  أبلسة اإلخوان هوهنم اإلنالميون الوحيدون علٰى ولذۤ . جبهة النصرة

الساحة، فيما نيغدو اإلخوان املسلمون الحقا  أشباه مال كة أمام التنظيمات 
وٰهذا هو الثاب  املتحول أو املتحول . اإلنالمية اليت  هرت بعد ٰهذا اللقاء

 .وهو ما ال يعنينا  هنا. الثاب    السيانة الغربية
اإلنرا يلية / ا هنا هو الثاب  الالمتحول   العالقات اإليرانية الذي يعنين

ونعود لتبيان شاهد من شواهده . األمر الذي تناولناه هث ا  هما أشرنا. األمريكية
ليؤهد . من خالل ألكسندر أدلر الذي هشف عنه  هارة ووض  ال لبس فيه

ن  هل البعبة ايقا ق اليت ما فتيف  أهشف عنها وأنشرها منذ ننوات من أ
اإليرانية ااه إنرا يل و  ان هذب وافرتاء وتضليل وخداع، وأن  هل البعبعة 
اإلنرا يلية ضد إيران هذب وخداع وتضليل من أجل تسويق إيران   الشارع 
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العر  واملسلم واإلفسا    اهال أمامها للتغلغل   صفوف العرب واملسلمت 
عة ضد  سرا يل، بينما   احلقيقة هي عكس ۤذلَك بوصفها قا دة املقاومة واملمان

 .متاما  
هاااااال املماااااااوف اإلناااااارا يلية ماااااان النااااااووي اإليااااااراين هااااااذب ال أناااااااس هلااااااا 
مااااااان الصاااااااحة، وقاااااااد هشاااااااف    مقاااااااال ناااااااابق مناااااااذ حناااااااو نااااااانة أو أهثااااااار أن  
البعبعااااة اإلناااارا يلية ضااااد النااااووي اإلياااااراين ليساااا  قا مااااة علااااٰى خااااوف إنااااارا يل 

 :من إيران وإيا لغرضت
ا تعادي : أوهلما تسويق إيران   الشارع العر  واإلنالمي علٰى أهن 

 .إنرا يل
ايوف من ثورة أو انقالب يطي  بالثورة اإلنالمية الشيعية : ثانيهما

 .وتصب  امللفات النووية بيفيدي أعداء حقيقيت إلنرا يل
ر وألكسند. إيران احلالية ال تشكل أي هتديد إلنرا يل حبال من األحوال

هي . أدلر مل خيرتع من عنده ٰهذه احلقا ق أبدا ، ومل يكتشف اهتشافا  جديدا  أبدا  
العالقات اإلنرا يلية اإليرانية اادت أضعافا  مضاعفة . حقا ق علٰى أرن الواقع

م، أي قبل مضي عام 1891بعد الثورة اإليرانية ايمينية، ومل تنقطع منذ عام 
ان  إنرا يل هي السند األهرب إليران   حرقا وه. علٰى انتصار الثورة ايمينية

وانتمرت ٰهذه العالقات إىٰل يومنا . ضد العراق و  صمودها أمام ا ي  العراقي
 .ٰهذا بوتا ر أنرع وأهرب

أمااااااس . األماااااار مااااااع أمريكااااااا ال خيتلااااااف أباااااادا  ماااااان جهااااااة املباااااادأ والفعاااااال
ايااااااا خف... شااااااريك واشاااااانطن»: مقاااااااال  بعنااااااوان 21ا معااااااة نشاااااار موقااااااع عاااااار  

يكشاااااااااف التعااااااااااون العساااااااااكري . «التعاااااااااون األمريكاااااااااي ماااااااااع قانااااااااام ناااااااااليماين
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األمريكاااااااي اإلياااااااراين   مشاااااااهد واحاااااااد فقاااااااط هاااااااو االعتمااااااااد األمريكاااااااي علاااااااٰى 
 ااااا ان   قماااااع املقاوماااااة العراقياااااة، فقاااااد وصاااااف  صاااااحيفة هاااااآرتس اإلنااااارا يلية 

بالشااااااريك »قا ااااااد فيلااااااق القاااااادس   احلاااااارس الثااااااوري اإليااااااراين قاناااااام نااااااليماين، 
للوالياااااااات املتحاااااادة   احلااااااارب الاااااايت تشااااااانها علااااااى ا ماعاااااااات السااااااانية ايفااااااي 
هاااااان ۤذلاااااَك عقاااااب االحاااااتالل األمريكاااااي للعاااااراق،    تطاااااور األمااااار   .«ا هادياااااة

أن  اإلدارة األمريكيااااااااة مل اااااااااد أفضاااااااال ماااااااان نااااااااليماين   »حساااااااب الصااااااااحيفة 
احلاااااارب الاااااايت تشاااااانها علااااااى احلرهااااااات ا هاديااااااة،   هاااااال ماااااان العااااااراق ونااااااوريا 

 .«ولبنان
  مَ ل  نَ »األمر ليس أمر نليمان، األمر أمر اإلدارة اإليرانية اليت أيضا  

مسؤولت أمريكيت   نويسرا خرا ط تظهر األهداف اليت جيب على الواليات 
ا قدم  خرا ط أهثر  .«املتحدة ضرقا خالل عملها   أفغانستان ونضيف أهن 

رتافا     مباشر   أهثر من وهل ۤذلَك اعرتف  به إيران اع. لدى احتالل العراق
 .منانبة

المي اإلنرا يلي الفرنسي أدلر هي أن عاحلقيقة الثانية اليت يفجرها اإل
ومن    فَّن السال  (. السنة)العدو احلقيقي والوحيد إليران هو العرب املسلمون 

 .النووي الذي ت اميده حاليًّا ليس موجها  إال للعرب السنة حتديدا  
االنفضا  ما تزال إيران تلعب لعبة املقاومة واملمانعة وهيفن مع هل ٰهذا 

 .شييفا  مل يكن، وهيفن شييفا  مل ينفض 
م هو 21/9/2112املفاجئ    الغريب   ٰهذا اللقاء الذي نشر   

موقفه أدلر من األند، ٰهذا املوقف الذي تبنته إنرا يل نرًّا ومل تعلنه منذ بدايات 
ألند اليوم جيب أن يتمسك   نوريا ، هَّحدى بشار ا »: الثورة وهو قوله
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أنا لس  مع انتصار الثورة   نوريا علٰى شكل . مكونات احلل التفاوضي
بالتيفهيد  دولة بشار األند»: ، هان قبل ۤذلَك قد قال«القذا  فهي ليس  ليبيا

 .«بيع العر رفهم موجة حترر الر  اال تستحق أن 
ااااااااا عاااااااادو نااااااااتظل إيااااااااران تظهاااااااا: وبعااااااااد ۤذلااااااااَك هلااااااااه ر نفسااااااااها علااااااااٰى أهن 

إنااااااارا يل، ونااااااايظل نظاااااااام بشاااااااار األناااااااد يعلااااااان نفساااااااه عااااااادوا  إلنااااااارا يل وأن 
ٰهااااااذا هااااااو . إناااااارا يل تريااااااد إنااااااقاطه، واااااااارب الث ااااااورة بيفنا َهااااااا عميلااااااة إلناااااارا يل

 .الفجور عينه
 (21)وراا ت ريحا  خامنئي حول زوال إسرائيل ما 

 ة األعلى خامنيفي تصراات  يراني  ورة اإلأطلق قا د الث   قليلة   جدد  ام  قبل أي  
يزعم فيها أن  إنرا يل لن تكون موجودة خالل ايمس وعشرين  ا نارية  هَ يقال إنا  

 .ننة القادمة
وقااااااااالوا إن أمريكااااااااا وإناااااااارا يل ترافااااااااان . قااااااااالوا هااااااااي تصااااااااراات ناريااااااااة

مل يقولااااوا وۤلكاااانا هضم . التصاااارااتٰهااااذا وترتعاااادان خوفااااا  ورعبااااا  وهلعااااا  وفزعااااا  ماااان 
ملااااااذا عاااااادت نغماااااة املاااااوت ألمريكاااااا واملاااااوت إلنااااارا يل بعااااادما أايلااااا  ومنعااااا  

أي بقاااااارار ايااااااامنيفي ذاتااااااه، ... بقاااااارارات احلاااااارس الثااااااوري اإليااااااراين قباااااال شااااااهور
هااااااااي للمااااااااامنيفي  يور ة واملباشاااااااارة والوحياااااااادة للحاااااااارس الث اااااااابعيااااااااة احلقيقي ااااااااألن الت  

َرىٰ  نلطة   وليس  أليد   .أضخأ
ة أن  العالقات اإليرانية األمريكية مل تنقطع تب  وهتب الكث ون    مر  هَ 

... ومل تتوقف من صبيحة الثورة ايمينية، وهذلك العالقات اإليرانية اإلنرا يلية

                                                           

 .م   مواقع التواصل االجتماعي22/1/2112ا نشر ٰهذا التعليق     (21)
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يكذب أن هض يعلم  عن، ال ينكرها إال مكابر  ك وال الط  وهلها حقا ق ال تقبل الش  
 .وخيدع ويضلل

واملوت إلنرا يل هلها  يطان األهرب واملوت ألمريكا إذن شعارات الش  
 بدا  مع أيد أألنه ال يستقيم ... بتضليل   وتضليل   ةداع   وخداع   بكذب   هذب  
إذن  .ةالعالقات احلميمة السري   عارات    لد الشد ٰهذه ترفع أو منطق أن  عقل  
 .من فوق الطاولة إلخفاء ما حت  الطاولة عارات ال تعدو أن تكون لعبة  الشد ٰهذه 

، بدا معها أو مقنعة   عارات فجيفة من دون مقدمات هافية  الشد  ٰهذهألغي  
عارات الشد ٰهذه أن  توافقات إيرانية أمريكية قد مت  ومل يعد من املمكن أن تبقى 

 .مرفوعة  
 الشعارات من جديد؟ٰهذه ما الذي حدث لرتتفع 

الذي حدث وجيب أن يكون واضحا  أن التوافقات اإليرانية األمريكية، 
اات األمريكية األخ ة حول فت  األفق أمام الدور اإليراين أوقع إيران   والتصر 

روري إعادة فزاعة أو بعبع معاداة أمريكا ر من الض  اف  عداء شعوب املنطقة فص
إيران تظهر مظهر العدو  صف املقاومة واملمانعة، لتظل  إىٰل وإنرا يل لتعود 

 .للشيطان األهرب والشيطان األصغر
بة مطبوخة مع أمريكا وإنرا يل مثلما هان  طيلة ثل  القرن إذن اللع

 .ة أبدا  وليس   لة عدا ي  . املنصرمة
صري  ذاته الذي يعطي تطمينات إلنرا يل، ويوحي مع الت  ٰهذا يكتمل 

األمد البعيد لزوال إىٰل بطول أمد اوال إنرا يل، ويقود وعي الشارع اإلنالمي 
أن  اوال إىٰل وقعات والدرانات واملعطيات الواقعية ففي حت تش  الت   .إلنرا يل

إنرا يل مل يبق عليه نوى بضع ننوات قليلة ال تزيد عن ثلثي العقد أي نبع 
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خامنيفي ميطمط ثل  العقد إىل ثل  قرن ويرمي الكرة عشرين  فَّن  ... ننوات
 .عن العمر االفرتاضي إلنرا يل اا دة   ننة  

وإنرا يل ذاهتا وأمريكا . دهاصري  وال يهدد ت  الٰقذا إذن هو خيدم إنرا يل 
احلقا ق والدرانات والتوقعات، وقد صر  قا هث  من ٰهذه ذاهتا تعرفان 

 .ا نَح  ٰ األمريكان واإلنرا يليت منذ ننوات 
علٰى أيد حال  املؤه د متام التيفهيد أن  من نيحردر فلسطت ال ميكن أن 

إيران اليت حالة اليهود فيها فضل من حالتهم   . اليكون إيران حبال  من األحو 
إنرا يل، وعالقاهتا مع إنرا يل أفضل من عالقاهتا مع الدول العربية واإلنالمي ة  
هلها ال ميكن أبدا  أن تسهم   أيد حرب ضد  إنرا يل، وال ميكن أن تكون هي 

 . من ارر فلسطت
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 فضل إيران على
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برا  وورل يفوال َّر  يليبالحلرف ال َّر  هرذا  انقذ 
حررد لولقررد عبررر . ةمررن الفتوحررا  العَّمانيَّرر

لروال  »: عنردما قرال  ذلر،   المستشرقين عرن  
ا نقررل  ال فويون لننَّ ةيرانيون الشيعاإل

 .«القررررررررررررررررلن فرررررررررررررررى بلجينرررررررررررررررا
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أبدأ ٰهذا الفصل من فاتمة  الدكتور 

المقال، تلك محمد عمارة صاحب ٰهذا 
لوال »: العبارة التي قالها مستشرق بلجيكي

ا نقرأ القرأن يرانيون الشيعه الصفويون لكن  اإل
 .(  )«فى بلجيكا

وارد أن يكون قرأه مرة . مل يذهر الدهتور حممد عمارة انم املستشرق
علٰى أي حال املسيفلة اليت أود . ونسيه أو أن هض قرأ القول من دون انم املستشرق

ش  إليها   ٰهذا اإلطار هي أن  ٰهذا القول صحي  دقيق متاما  نواء أهان أن أ
فحوى ... قاله مستشرق هندي أم صي  أم بلجيكي أم قاله مسلم أم واقالواقي

 .القول صحيحة  دقيقة  بغضد النظر عن صاحب القول
انتمدم الدهتور عمارة عنوانا  رقيقا  ألنه آثر أن يستمد ه من املستشرق 
البلجيكي، فيما احلقيقة هما ن ى القارن أن  مضمون ٰهذا املقال يستحق 

 . مل أ   العنوان ترهته هما هو. عناوين قانية أهثر من ۤذلَك بكث 
ا دير بالذهر هنا أن  موضوع ٰهذا املقال شه  تارخييًّا ومل يكتشفه الدهتور 

ارني بالطريقة ذاهتا اليت حممد عمارة، وإيا ذهر به   خضمد تصاعد املد الف
. فعلها فيما نبق مع اإلمرباطورية العثمانية و  ها من دول اإلنالم علٰى تارخيه

وللحق فَّين علٰى تتبعي املمارنات الفارنية    ل أحداث الثورة السورية مل 
                                                           

جريدة رأي اليوم ا  فضل  يران علٰى أوروبا: الدهتور حممد عمارة: املقال منشور أيضا    جريدة رأي اليوما   (22)
واملقال متداول علٰى هث  من مواقع اإلنرتن  ميكن  .م2112رب نوفم/ تشرين الثاين 22تاري  ا  ةا القاهر 

 .الرجوع إليه بسهولة من خالل أي  موعة هلمات مفتاحية
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خيطر   با  ٰهذا املوضوع َح  ٰ قرأت ٰهذا املقال للدهتور عمارة الذي ناقته 
م، 2115يوليو من ٰهذا العام / ت وأنا أعدُّ ٰهذا الكتاب للنشر   متوااملصادفا

َرٰى  ةومعه مقال بل دران لألنتاذ أ د رنول عن إيران واليهود وإنرا يل أضخأ
 مما فيها ذهرته   نياق الفصول الس ابقةبعضا  ا بعد ٰهذا الفصل مع أن  نيفورده

 .ومشولية نوعا  ما وۤلكنا َها عنده منظمة بطريقة أهثر ختصيصا  
 :ةحممد عمار  الدهتوروفيما يلي مقال 

الااااااااا  صااااااااانعها  لقاااااااااد اناااااااااتنفرت ميفنااااااااااة احاااااااااتالل الصاااااااااليبيت للقااااااااادس
ايالفاااااااه علاااااااٰى عنااااااادما نااااااايطروا ة، الفااااااااطميون والبويهياااااااون والقرامطااااااا ة؛الشااااااايع
م  اناااااااتنفرت رو  املقاوماااااااه   الض ااااااا .ي ةناااااااالماإل ةماااااااواناااااااتبدوا باألي ة العبانااااااا
ي ة فقامااااااا  الدولاااااااه الفرونااااااا ةماااااااقااااااال الساااااااإ املعااااااارب عااااااان مجهاااااااور األوالع السااااااا 
ي اااااة والدولاااااه اململوهي اااااة والدولاااااه االيوبي اااااة النور ي اااااة الدولاااااه الزنك: ةالساااااني  ي ة االناااااالم

اجياااااااد إىٰل حياااااااؤه إدى أالااااااذى  تلااااااك الاااااا  انااااااتعان  بيفحياااااااء املااااااذهب الساااااا 
َ حلمه االنتماء  َرىٰ  ة  والدوله مر   ةماألبَاتأ  .أضخأ

ي ة يوىب الذى تيفلق   ميادين االنتصارات احلربوهان لصال  الدين األ
ي ة الباطني ة حياء املذهب السإ وتطه  البالد من العقا د الشيعإالدور الرا د   

 ة  الذين  رب  مشس دولتهم بسلسلة قام الشيع ةالفرت ٰهذه خالل  .ةاذوالش   ةالغريب
ومع هوالهو  يو صال  الدين األ بيت ضد  من اييانات فتحالفوا مع الصلي

عقدوا حتالفات مع  .ضر ام وشاور يالواير الشيعي ة ايالفه العبان الوثإ ضد  
حترير مصر من ايطر الصليىب وهان  إىٰل ي ة النور  ةالدول ينع الصليبيت ضد  

ره بواب القاهعلٰى أنتيجة خياناهتم اجتيا  الصليبيت مصر ومرابطة قواهتم 
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علٰى  ةطلق هؤالء ايونأ.. للصليبيت بلية وامتالك مفاتيحها ودفع مصر ا ز 
 .الفرنإ وصف الفر 

ند أاالة ا ي  السإ الذى قاده َح  ٰ إ يالفاطم يانتمر العار الشيع
ن صال  الدين من ن متك  أوبعد . يوىبخيه صال  الدين األأالدين ش هوه وابن 

حي  املذهب أال  ي ة نشاء املدارس السنَّخذ   التونع بأو  ةالفاطمي   ةاالة الدولإ
ه بقايا حتالف  ضد   يحاعيلالسإ وأخذ   تطه  البالد من بقايا التشيع اإل

بقيادة الشاعر  ةومر   ةبقيادة مؤمتن الدول ة  دوا عليه مر  وله مع الصليبيت ومتر  الد  ٰهذه 
 .ايياناتوٰهذه دات مرُّ الت   علٰى ٰهذهعماره اليمإ فقضى صال  الدين 

ي ة ه نفوذ الدوله البويهن  هل السُّ أمن  تراكض األ ةاال السالجقأن أوبعد 
 ةايياني ة حاعيلإ ةمارس احلشاشون وهم شيع ينالممن املشرق اإلي ة الشيع

 .صال  الدين فحاولوا ا تيال ةالجقالس   واال تياالت ضد  
يستنجدون قا  ةالترتيي ة الوثنإىٰل  يف الشيعه ة الصليبيت وعندما ضعف  قو  
 وانضم   ،ومع الصليبيتي ة ايالفه العبانإىٰل ي ة هتا التدم  ويستدعوهنا لتوجيه قو  

َرٰى إىٰل ي ة وقيادات شيع يد العلقم ابن يُّ الواير الشيع هوالهو وجحافل التتار أضخأ
َ دت ال  تفر   ةوصنعوا ببغداد واملشرق امليفنا  ؛التاري  يميفنبَاتأ
 راق لكنوا الفكر حراق واإلدم  باإلالت   ت   :ةفعلى ا بهه الفكري  

 .ةنالمي  اإل ةوتراث احلضار  ينالماإل
عداد من قتل قد بل  أن أن تعرف أيكفى  :للبشر ةبادجبهة اإلوعلٰى 

 .ربعت يوما  أمليون نفس   
ت  أال  ة العلقمى امليفنا بنبزعامة الواير ا ةيعهكذا صنع  خيانات الشد 

 .ةالسني  ي ة ايالفه العبان حمل   ي ة  شيع ة  حالل دولإ   طمعا  ي ة نالماإل ةولالد  علٰى 
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هزمية التتار   موقعة عت ي ة اململوه ةالدمار انتطاع  الدولٰهذا وبعد 
 .ةوله الشيعي  قامة الد  إحلم علٰى جالوت والقضاء 

عت جالوت جاءت البلوى من    ت   ينتصار الذاالٰهذا ولكن وبعد 
نبان والربتغاليون ندلس عندما ت  الصليبيت اإلمن األ ينالممغرب العامل اإل

   الصليك يعبا وبدأ الس  و ور أنالم من  رب وانتيفصال اإل ةنقاط  رناطإ  
العودة و  ينالمالعامل اإلٰهذا لضرب قلب  متهيدا   ينالمااللتفاف حول العامل اإل

 .رن املقدنه من جديدريف واألالقدس الش  إىٰل 
يقودها هريستوف هولومبس قاصدا ي ة صليب ةخرج   لنفسه العام  و 

ي ة صليب ةَّاربة املسلمت و مع الذهب هى جيهز به  لي ة جزر اهلند الشرق
مريكا مجع الذهب لذات إىٰل أوذهب  يطريقه البحر  تستعيد القدس فلما ضل  

احلمله ٰهذه ايي  علٰى نبانيا والبابا انكندر إ يالغرن وعاد ليحرن ملك
 .ةالصليبي  

ي ة الربتغالي ة خرج  احلمله الصليب ةنقاط  رناطإوبعد وس ننوات من 
طريقها  ر العرب  إىٰل حبفريقيا ووصل  إلتف  حول اما فاچ يبقيادة فانكو د

حتويل طريق  أي ...التوابل واملسي  شعار ة  شواطىء اهلند والفلبت رافعإىٰل 
ا مع تنص  املسلمت ضعافه اقتصاديًّ إل ينالمرن العامل اإلأعن  بعيدا   ةجار التد 

لنصرة املسلمت هناك  شواطىء اهلندإىٰل من ميناء السويس  يفمر  ا ي  املصر 
 .الربتغاليت احلرب ضد    

 ةالكنيسااااااااااا ضاااااااااااد   ة  فااااااااااات  جبهاااااااااااي ة الساااااااااااني اااااااااااة العثمان ةوبااااااااااادأت الدولااااااااااا
ة  حاضاااااااار  ةوهاناااااااا  عناصاااااااار ايياناااااااا، وربيااااااااتقطاااااااااع األمااااااااراء اإلأو ي ااااااااة الكاثوليك
ماااان  حينااااا   ةلاااا  مااااع بعااااض ملااااوك احلبشااااحتو   ةهيالناااا ةملكااااة احلبشاااا ة ؛وجاااااهز 
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حتالفااااااا      ،ماااااااذهب الربتغااااااااليت ؛ي اااااااةالكاثوليكإىٰل ي ة رثوذهساااااااالااااااادهر عااااااان األ
ااااااا معهااااااام ضاااااااد   وۤذلاااااااَك  ة،اململوهي ااااااا ةولاااااااالد   وضاااااااد   ةعوب املسااااااالمالقبا ااااااال والشُّ

جاااااااده إىٰل البحااااااار ٰهاااااااذا   ااااااار والصاااااااعود  البحااااااار األإىٰل لتحويااااااال ميااااااااه النيااااااال 
هلااااادم الكعباااااه ونااااارقة جثماااااان الرناااااول صااااالى ا  علياااااه ونااااالم  ةواملدينااااا ةفمكااااا

ااااَرىٰ  ة  الصااااليبت ماااار   يياااادإىٰل أانااااتعادة القاااادس علااااٰى بااااه  ةللمساااااوم وٰلكاااان  . أضخأ
 ة ااااار ونقاااااص املاااااؤن الالاماااااالبحااااار األ ب الرياااااا   مقاصااااادهم مل تتحقاااااق بساااااب

خااااار تحااااا  جبهاااااة حتاااااالف الربتغااااااليت ا اناااااب ا علاااااٰى  .ناااااطول الربتغاااااا لأل
 .الصليبت مع الشيعه الفرس الصفويت

نااااااااادلس نااااااااابان وقهاااااااااروا املسااااااااالمت   األجااااااااارب الربتغااااااااااليون واإلأوهماااااااااا 
َ تاااارك دياااانهم وخاااا وا علااااٰى جااااربوهم أو  و الفاااارار مااااان أملااااوت ا نصاااا  وبااااتالت  بَاااااتأ

اااااأجااااارب الصااااافويت أالااااابالد فقاااااد  علاااااٰى ي اااااة  لبأيااااارانيت الاااااذين هاااااانوا نه اإلهااااال السُّ
اولاااااوا َحااااا  ٰ  ةهااااال السااااانأانساااااان مااااان  اعتنااااااق املاااااذهب الشااااايعى وقتلاااااوا ملياااااون

 .ةالشيعإىٰل  ةيران من السنإ
علاااااٰى  لتهااااا  باااادأتعمااااا جياااارى فقاااااد  ة  بعيااااادي ااااة العثمان ةومل تكاااان الدولاااا

يينااااااا ڤناااااوار إىٰل أباااااا ووصاااااال  جياااااوش الساااااالطان ناااااليمان القااااااانون و ور أوناااااط 
تحرياااااك جيشاااااه للهجاااااوم بياااااران إ   يالصااااافو  يوحاصااااارهتا فقاااااام الشااااااه الشااااايع

امااااااوا  ياضااااااطر العثمااااااانيت هاااااا يماااااار الااااااذاأل ،ي ااااااةالعثمان ةحاااااادود الدولااااااعلااااااٰى 
يااااازال  اماااااو ، يينااااااڤناااااوار مااااان علاااااٰى أناااااحب جيوشاااااهم إىٰل ي ة حااااادودهم الشااااارق

يينااااااا ماااااان الفاااااات  ڤالشاااااايعه الصاااااافويت  بَّنقاااااااذاليااااااوم اتفلااااااون َحاااااا  ٰ ون يااااااورباأل
 .العثماين
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عهد الشاه نادر شاه الذى دفع علٰى ي ة الصفو ي ة الشيع ةاييانٰهذه تكررت 
اضطر  يمر الذاأل ،احتالل بغدادإىٰل جيشه باالتفاق مع الربتغاليت الصليبيت 

يعود  يه ي ة  ثان ة  يينا مر  ڤنوار لٰى أعنحب جيوشه من إىٰل  السلطان العثماين
 .يلتحرير بغداد من االحتالل الصفو 

فذهب خرباء  ،ي ةالعثمان ةمقاومتها للدول يران  إليز ألنإشارك خرباء 
 .ةالسني  ي ة العثمان ةولالد   ضد  ي ة ليز لتقوية املدافع االيرانألنإ

ولقد . ةلفتوحات العثماني  با من او ور أ يفو الص   ليكاحللف الص  ٰهذا انقذ 
الصفويون  ةيرانيون الشيعلوال اإل»: عندما قالۤذلَك حد املستشرقت عن أعرب 
 .«ا نقرأ القرأن   بلجيكالكن  
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ولمرينررا  منررذ َّ َّررين عامرراً ي المقابررل فرر
 الننَّص مر إيرران  بعررب  وإسرائيل تصددان 

المسلمين السرنة فقرط ورال تعررب     يعربان 
 .!هرررررررررل تعلرررررررررم لمررررررررراذا؟ !الشررررررررريعة
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في حين كنت أجهز الكتاب للنشر 

م 0215يوليو من ٰهذا العام / في تموز
وثب أمامي ٰهذا المقال لألستاذ أحمد 

، مع (  )رسول تحت عنوان  يران و سرائيل
استأذنته بضمه  لٰى . الفصل السابقمقال 

 . اً الكتاب فأذن مشكور 
فيما يلي ٰهذا املقال هما هو بعد تصويب اهلنات واألخطاء املطبعية وقليل 
من التعديل   احلد ة عند وجودها، علٰى أن  املسيفلة اليت أحب اإلشارة إليها هنا 
هي أن  أتبإ املعلومات الواردة   ٰهذين املقالت وال أتبإ طريقة التحليل 

إليها الباح  فهي منهجيته هو   القراءة، دون واالنتنتا  والنتا إ اليت يصل 
ا صحيحة أو خاطيفة، جيدة أو    جيدة، هي منهجية قراءة  أن يع  ۤذلَك أهن 
مبنية علٰى الثقافة واملعلومات والطريقة التحليلية والرتهيبية اياصة بكل إنسان 

 :علٰى حدة
مل  ،ي عراقيبناء مفاعل نوو   ات عندما فكر صدام حست يمانين  الث  
خذ يفومل تهما فعل  مع إيران، نرا يل لعشرات السنت  وال إمريكا أتفاوضه 

العراق  ن  أعندما علم   ...ا  حدأنرا يل إذن يفومل تست ،منذن من  لس األاإل
قصف املفاعل بعت  ضةوبغمقام  إنرا يل يفكر   امتالك مفاعل نووي 

                                                           

/ ا صفحته علٰى الفيسبوك وعدد من صفحات التواصل االجتماعي ا متوا  يران و سرائيل: أ د رنولا   (22)
 .م2115يوليو 



 

 211 

م هانوا يعرفون ويدرهون خطر هض نا  أل ،نشاءايزال قيد اإلمالنووي العراقي وهو 
ت أمريكا لذالك دمرو ووجودها، من دوله انرا يل علٰى أ ةالعراق وقوته العسكري  

و أحبكم  يران اليت مل حتلم يوما  طبق من ذهب إلعلٰى ها و العراق ونلموإنرا يل 
 .دخول العراق

 ۤلكنا َهماإيران بضرب وأمريكا وإنرا يل هتددان  منذ ثالثت عاما   املقابل  
 !هل تعلم ملاذا؟ !املسلمت السنة فقط وال تضرب الشيعةيضربان 

 :لنبدأ ببعض األنباب السيانية واالقتصادية
مليار دوالر حجم  21أهثرمن »: صحيفة يدعوت أحرنوت تقول :أوالً 

ر م اإلعالن الرحي عن علٰى نتثمارات اإلنرا يلية داخل األراضي اإليرانية اال
 . «لةعداوات متباد
علٰى ة شرهة إنرا يلي   211 إن  »: هذلك تقول يديعوت أحرنوت :ثانياً 

األقل تقيم عالقات اارية مع إيران وأ لبها شرهات نفطية تستثمر    ال 
 . «الطاقة داخل إيران

يهودي يتلقون ميفيت ألف ااوا عدد يهود إيران   إنرا يل » :ثالثاً 
اخام األهرب يديديا شوفط املقرب من حكام تعليماهتم من مرجعهم   إيران احل

هلم نفوذ وانع   التجارة واألعمال واملقاوالت  وهؤالء. إيران خاصة جعفري
 . «العامة والسيانة ونفوذ أهرب   قيادة جي  اليهود

معبد يهودي  211هنا س اليهود   طهران وحدها ااوات » :رابعاً 
نصف ال يسم  هلم بالصالة   بينما أهل السنة   طهران عددهم مليون و 

 .«مساجدهم وليس هلم مسجد   العاصمة طهران
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َ حلقة الوصل »: فامساً  َ إيران و بَاتأ حاخامات اليهود داخل إنرا يل بَاتأ
 . «وأمريكا هو حاخام إيران ويدعى حاخام أوريل داويدي نال

َ من »: سادساً  يهودي  11111يهود هندا وبريطانيا وفرنسا يوجد بَاتأ
يراين ميلكون شرهات نفطية هربى وشرهات األنهم ومنهم أعضاء    لس إ

 .«العموم اللوردات
تستفيد إيران من يهودها   أمريكا عرب اللو  اليهودي بالضغط » :سابعاً 

اإلدارة األمريكية ملنع ضرب إيران مقابل تعاون مشرتك تقدمه إيران لشرهات علٰى 
 . «يهودية

َ من »: ثامناً   12،111يوجد يهود األمريكيت   الواليات املتحدة البَاتأ
يشكلون رأس احلربة   اللو  اليهودي ومنهم أعضاء هثر    يهودي إيراين

 . «رس و لس الشيوخألالكون
توجد ليهود إيران إذاعات تب  من داخل إنرا يل ومنها إذاعة » :تاسعاً 
نفقة دولة علٰى لديهم إذاعات  ة متكاملة هما توجدإيراني   إذاعة   دُّ راديس اليت تع

 . «يرانإ
يهودي وتعترب إيران أهرب دولة  21111  إيران ما يقرب من »: عاشراً 

تضم امعات هب ة لليهود خار  دولة إنرا يل ومل يقطعوا تواصلهم بيفقارقم   
 . «إنرا يل

هبار حاخامات اليهود   إنرا يل هم إيرانيون من »: حادي عشر
فوذ وانع داخل املؤنسات الدينية والعسكرية ويرتبطون بَّيران أصفهان وهلم ن

 . «عرب حاخام معبد أصفهان
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الدفاع اإلنرا يلي شاؤول موفاا إيراين من يهود  واير»: ثاني عشر
أصفهان وهو من أشد املعارضت داخل ا ي  اإلنرا يلي لتوجيه ضربات جوية 

 . «ملفاعالت إيران النووية
نرا يلي موشيه هاتساف إيراين من يهود أصفهان الر يس اإل: ثالث عشر

وتربطه عالقات ودية و يمية مع تاد وايامنيفي وقادة احلرس الثوري لكونه من 
 . «يهود إيران
فيها جثمان بنيامت شقيق  إيران ألن  إىٰل اإ يهود العامل »: عشررابع 

إليران أهثر من فاق حب اليهود اإلنرا يليت قد نك ا  يونف عليه السالم و 
 . «حبهم ملدينة القدس
من فلسطت ألهنا دولة  اليهود يقدنون إيران أهثر»: فامس عشر

األول وهلا مقام مقدس " يزدجرد"الزوجة اليهودية الوفية للملك " شوشندخ "
 . «اإ اليها اليهود من هل العامل

إيران بالنسبة لليهود هي أرن هورش ولدصهم وفيها »: فامس عشر
" حبقوق"دفن النك " دانيال"املقدس وفيها تو  النك " انرتومردخاي"ي  ضر 

 . «وهلهم أنبياء مقدنون عند اليهود
ا  وطا راهتا حتوم فوق  ملاذا إنرا يل ال تقتل حسن نصر»: سادس عشر

لو هانوا داخل َح  ٰ بيته   ضاحية ب وت بينما   فلسطت تقتل قادة املقاومة 
 .«!املساجد؟

إيران أن ختادع العرب بعداوهتا إلنرا يل  انتطاع هيف »: سابع عشر
 211من  داخل إيران عرب أهثر االنتثماراتوشرهات إنرا يل هلا األفضلية   

 .«!؟شرهة إنرا يلية
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ثلثي ا ي  اإلنرا يلي هم من يهود إيران  وأخ ا هل تعلم أن  »: ثامن عشر
 .«!ان وإيران تعتربهم مواطنت مهاجرين؟وأهرب املستوطنات يقبع فيها يهود إير 

العجيب عن أنس الن بوي احلدي  ٰهذا قرأ اوللعلم »: تاسع عشر
﴿يَاتأَبعض الد ج اَل م نأ يَاهضود  : ملسو هيلع هللا ىلصقال رنول ا  : مالك رضي ا  عنه قال بن

بَاَهاَن َنباأعضوَن   . (22)﴾ألأفا  َعَليأه م الط َيال َسةض َأصأ
 احهاملذهب الشيعي يهودي من أهل اليمن مؤنس  :للتذه »: عشرون

َ اإلنالم ليزرع بذور الفتنة والتفرقة  عىاد  نبيف قب  ا  وجهه يهودي  ابن بَاتأ
 .«املسلمت

: بالتزامن مع القسم السابق من املقال نشر أ د رنول مقاال  حت  عنوان
ا أصل العقيدة الشيعية يعقد فيه مقارنات . (25)هما أذهراملانونية الشيعية  ، أو رض  

َ العقيدة الشيعية والعقيدة  طريفة فيما تبدو وۤلكنا َها خط ة   حقيقة األمر بَاتأ
قد تبدو أو بعضها نطحيًّا عند بعض من القار ت وۤلكنا َها صميمي ة . اليهودية

وهي أمور لف  انتباهي إليها منذ ننوات  . وخط ة عند البص ين بيفمور العقا د
وٰهذا . صدقاء الشيعة مبيدنا  ٰهذه التفاصيل و  ها وأنباقا وأبعادهاهث ة أحد األ

نص أ د رنول هما هو أيضا  مثل العادة فيما خال تصويب ما وجب تصويبه 
 .من االت الطباعة فقد عهدت   أ د نالمة اللغة وطالقتها

                                                           

سؤال الذي يربا هنا هيف خير  من أصفهان نبعون ألف يهودي وال .احلدي  رواه مسلم   الصحي ا   (22)
وهل من فيها ال يزيد عن عشرين ألفا ؟ هل ننشهد هجرة يهودي ة معاهسة إىٰل إيران أم نيكون علينا إعادة 
فهم بعض املعطيات العقيدية؟ و  ٰهذا احلدي  ما يضع النقاط علٰى هث  من احلروف   العالقات 

 . يرانية واألمريكية اإليرانيةاإلنرا يلية اإل

ا صفحته علٰى الفيسبوك وعدد من صفحات  أصل العقيدة الشيعية؛ الماسونية الشيعية: أ د رنولا   (25)
 .م2115يوليو / التواصل االجتماعي ا متوا
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 .هۤذلكَ والشيعه الرافضة   موا أهل األرنب والطحالاليهود حر  : أوالً 
 .الشيعة هۤذلكَ اليهود ال يلحدون ملوتاهم   القبور و : انياً ث

َ م وانطة أنا هض اليهود يعتقدون : ثالثاً  اس ورقم ومينحون شهادات الن  بَاتأ
أ متهم يصدرون هلم شهادات الغفران ومينحوهنم الشيعة هۤذلَك فَّن  و ، الغفران

 .مفاتي  ا نة
 شيعة هذلكوال ،رت ببعضاليهود قد آمن  ببعض الكتاب وهف :رابعاً 

 .يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض
الشيعة  و ، ه باألباطيل واألهاذيبؤ وملهتاب ا  اليهود حرفوا  : فامساً 
 .وأضافوا إليه وحذفوا منه القرآن الكرههۤذلَك حرفوا 
خيلصهم من الظلم (    نك ا )اليهود ينتظرون خرو  املسي  : سادساً 
ينتظرون اإلمام الغا ب املسردب الذي خيلصهم من الذل عة ، والشيواالنتعباد
 .واالنتعباد
يضا والشيعة أاليهود اهتموا السيدة مره عليها السالم   عرضها : سابعاً 

 .منتؤ م املأعا شه السيدة اهتموا 
 .ماميفإقال  باث  عشر والشيعة عشر نقيبا   اثنااليهود خر  منهم : ثامناً 
والشيعة هۤذلَك فَّن   ،هنم ييفهلون أموال الناس بالباطلاليهود رهبا: تاسعاً 

 .مالليهم ونادهتم ييفخذون من الناس ايمس
، «م أربابا  من دون ا هض اناَ بَ هأ م ورض هض ارَ بَ حأ وا أَ ذض اخت َ »اليهود قد  :عاشراً 

 .درجة األلوهيةإىٰل اختذوا نادهتم أربابا  وأوصلوهم والشيعة هۤذلَك 
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خير  املسي  َح  ٰ ال جهاد   نبيل ا   :لوااليهود قا: حادي عشر
خير  الرضا من َح  ٰ ال جهاد   نبيل ا  : ة قالواشيعوال ،الدجال وينزل السيف

 .حممد، وينادي مناد من السماء اتبعوه آل
اليهود قد  ال    حب عزير والنصارى قد  الوا   حب  :ثاني عشر

 .والرافضة تغا    حب احلست املسي 
ال يرون والشيعة    ناللة آل داودإال اليهود ال يرون احلكم : ثالث عشر

 .ناللة احلست رضي ا  عنه  اإلمامة إال 
والشيعة  اليهود تبغض جربيل يقولون هو عدونا من املال كة : رابع عشر

 .هذلك يرونه مل افظ األمانة
 إبراهيم النصارى يرون احلواريت أفضل من أنبياء ا : فامس عشر

يرون األ مة أفضل من األنبياء والرنل عليهم  ، والشيعةومونى عليهما السالم
 .الصالة والسالم

يرون والشيعة  اليهود يرون أنفسهم شعب ا  املمتار: سادس عشر
 .األخيار نيأنفسهم املطهر 

 اليهود يلبس حاخاماهتم ورهباهنم القلنسوات السوداء: سابع عشر
 .دهتم القلنسوات السوداءيرتدي ناوالشيعة 

وهناك العديد من األناجيل  ،اليهود قد تعدد هتاقم املقدس: ثامن عشر
ا فر األبيض وا فر األ ر و  مصحف فاطمة)تعدد قرآهنم ، والشيعة للنصارى
 (.و  ها
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والشيعة  اليهود والنصارى قد اختذوا من قبور أنبيا هم معابد: تاسع عشر
 .ومعابد ومزارات وأوليا هم مساجداختذوا من قبور أ متهم 

والرافضة أيضا   اشتباك النجومإىٰل اليهود يؤخرون الصالة : عشرون
 .اشتباك النجومإىٰل يؤخرون املغرب 

والشيعة   ،اليهود ليس لنسا هم صداق، إيا ميتعوهن: حادي وعشرون
 .يستحلون املتعةهۤذلَك 

، األميتبلهم ويسموهنم اس هون أموال الن  اليهود يستحلد : ثاني وعشرون
و  ٰهذا السياق ذاته يبي   (.أهل السنة)يستحلون أموال املمالفت والشيعة 

 .، ومثلهم يفعل الشيعةال مواثيقهلم مع الناس و اليهود    الناس وال عهود 
َ نقاط ومسا ل قليلة من العقيدتت  ٰهذه مقارنة  عابرة  نريعة  خاطفة  بَاتأ

ن  األمور اليت تستدعي املقارنة بسبب التطابق أو التوافق  الشيعية واليهودية أل
 :علنا نسيفلهلُّ ۤذلَك جي... هث ة جدا    صلب العقيدة ورمواها وَح  ٰ طقونها

 .للعلم فقط ؟؟؟؟الشيعةصل معتقدات أهو  ما
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 صدر من كتب املؤلف
 
 في ا دمشاق أعاجيب السيانة األمريكية؛ مقااالت نياناية ا دار الفكار الفلسا

 .م2119ا 

  أناس التوثياق؛ حناور نظرياة عربياة   التوثياق ا دار الفكار الفلسافي ا دمشاق ا
 .م2111

  آفااااق التغااا  االجتمااااعي والقيماااي؛ الثاااورة التقانياااة والتغااا  القيماااي ا الفكااار
 .م2115الفلسفي ا دمشق ا 

 ا األماام املتحاادة باات االنااتقالل و االنااتقالة و الرتماايم ا مكتبااة دار الفاات  
 .م1882دمشق ا 

  م1881دار األصاالة للطباعة ا دمشااق ا  -( شااااعر ) أَم ة الن ار والبحار. 

  م1885 -دمشااق  -ا  دار اأَلصالة للطباعة ( شااعر)أَنا صدى الليال. 

  م1888ا دار األصالة للطباعة ا دمشق ا ( شعر)أنا لس  عذري اهلوى. 

 م2115فلسفي ا دمشق ا أنا والزمان خصيمان ا دار الفكر ال. 

  م2111دار األصالة للطباعة ا دمشق ا ( شعر)أنا وعيناك صديقان. 

  م1886دمشاااق ا  -دار األصاالة للطباعة  -( شاعر ) أضنشودة اأَلحزان. 
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 مكتبااة دار : 1اهنيااار أنااطورة السااالم؛ مصاا  السااالم العاار  اإلناارا يلي ا ط
لفلسافي ا دمشاق ا الطبعاة الثانياة دار الفكار ا: 2ط . م1886الفت  ا دمشق ا 

 .م2111

  اااا دار الفكااار . م1882( 1ط)دمشاااااااق  -دار الثااااقافة  -اهنياااار الشااااعر احلاااار
 .م2112( 2ط) -الفلسفي ا دمشااااق 

  الثقافاة  دار -اهنيار دعاوى احلداثة ؛ احلداثة ضارورة تارخيي اة ال خياار نياناي
 .م1885 -دمشق  -

  اءة   تواصاال احلضااارات وصااراعها ا احتاااد الكتاااب اهنيااار ماازاعم العوملااة؛ قاار
 .م2111العرب ا دمشق ا 

  م2112ا ب وت ا اهنيار النظام العر  ا دار أهنار. 

  م1882 -بديع الكسم ا واارة الثقافة ا دمشق. 

 نيانااية ا دار الفكاار الفلساافي ا دمشااق ا  بشاارية عمياااء عرجاااء؛ مقاااالت
 .م2118

  2ا حااادوس وإشاااراقات للنشااار ا عماااان ا طتصااانيف املقاااوالت ا مالياااة ،
 .م2112

  تطاوير التعلايم  العاا ؛ الواقاع واملشاكالت واملقرتحاات ا دار الفكار الفلسافي ا
 .م2111دمشق ا 

  تفجااااا ات أيلااااااول وصااااارا   احلضااااااارات؛ الواليااااااات صااااانع  احلاااااادث لتصاااااانع
 .م2112ستقبل ا دار إنانا ا دمشق ا امل

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=2404
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  م2111متهيد   علم ا مال ا جامعة تشرين ا الالذقية ا. 

  م2112ا ب وت ا الثوار واملعارضة والثورة السورية ا دار أهنار. 

  م2112ا ب وت ا دار أهنار ا الثورة السورية واملؤامرة الكونية. 

  م2112ا ب وت  االثورة السورية والنظام السوري ا دار أهنار. 

 م2112، 2ا مال وعلم ا مال ا حدوس وإشراقات للنشر ا عمان ا ط. 

  م1888احلداثة بت العقالنية والالعقالنية ا دار الفكر الفلسفي ا دمشق ا. 

  م2112ا ب وت ا احلرب على الدولة اإلنالمية ا دار أهنار. 

  م2112ا ب وت ا خطر تا  اإلنالم   السلطة ا دار أهنار. 

  م1882 -دمشاق  -م . ن  -( قصص ) الدخيل على املصلحة. 

  دار األصاااالة للطباعااة ا  -دفاااع عاان الفلساافة ؛ الفلساافة ثرثاارة أَم أضمُّ العلااوم ؟
 .م1882دمشق ا 

  م2112ا ب وت ا ر يس وأربعة فراعت ا ا دار أهنار. 

  م2111دار األصالة للطباعة ا دمشق ا ( خواطر)شظايا على ا داران. 

  م2112ا ب وت ا العامل على الربهان ا دار أهنار. 

  م2112ا ب وت ا العامل   مواجهة اإلنالم ا دار أهنار. 

 األمريكياة ا دار الفكار الفلسافي ا  عاامل  ناون؛ املضاحك املبكاي   السياناة
 .م2119دمشق ا 

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064
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  العاارب أعااداء أنفسااهم؛ مقاااالت نيانااية ا دار الفكاار الفلساافي ا دمشااق ا
 .م2112

  العرب جثة تنهشها الكالب؛ مقاالت نيانية ا دار الفكر الفلسافي ا دمشاق
 .م2118ا 

  م2119عفيف البهنسي وا مالية العربية ا واارة الثقافة ا دمشق ا. 

 م2112األردن ا / لم ا مال اإلعالين ا دار حدوس وإشراقات ا عمانع. 

 حناو نظري اة جديادة ا  دار األصااالة للطباعاة ا دمشاق ا : علام ا ماال املعلومااي
 . م1882

  دمشااااااااق  -دار األصاااااااالة للطباعاااااااة  –( قصاااااااص ) عاااااااواد مااااااان دون عاااااااود- 
 . م2111

   م1886ة ا دمشق ا دار األصاالة للطباع -( قصص قص ة)  اوي بطاالة. 

  دمشااااااااااق  –دار طااااااالس  –فلساااااااافة الفاااااان و ا مااااااال عنااااااد اباااااان خلاااااادون– 
 . م1882

  م2116فلسفة الفن وا مال عند التوحيدي ا واارة الثقافة ا دمشق ا. 

  م2115فلسفة األخالق عند ا احظ ا احتاد الكتاب العرب ا دمشق ا. 

  م2115ة للطباعة ا دمشق ا ا دار األ صال( قصص قصاا ة)  انتظار  اقاء. 

  دمشااق  -دار األصاالة للطباعاة  –( قصاص قصا ة جادا  ) فيال وعلبة حاالوة
 .م2111 -

  م1889قراءات   فكر بديع الكسم ا دار الفكر الفلسفي ا دمشق ا. 
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  م2111قراءات   فكر عادل العوا ا دار الفكر الفلسفي ا دمشق ا. 

 م2111ة تشرين ا الالذقية ا قضايا الفكر العر  املعاصر ا جامع. 

  هتاباة البحا ؛ املفااهيم والقواعاد واألصاول ا دار الفكار الفلسافي ا دمشاق ا
 .م2111

  م1882هيف نتواجه أمريكا العامل؟ ا دار السالم للطاباعة ا دمشااق ا. 

   م1882دار األصاالة للطباعة ا دمشااق ا  -( شااااعر ) ال تعشااقي. 

  لبنااان واملشااروع األمريكااي؛ قااراءة   األامااة اللبنانيااة وتااداعياهتا ا دار إنانااا ا
 .م2115دمشق ا 

  الاداخل واياار  ا دار الفكار الفلسافي ا َ َ حاربت؛ األاماة اللبنانياة باَاتأ لبنان بَاتأ
 .م2111دمشق ا 

 م2112ا ب وت ا وحات من أمل الثورة ا دار أهنار ل. 

  م2111وتارات من دارني الرتاث العر  ا واارة الثقافة ا دمشق ا. 

  م2116املدخل إىل عصر النهضة العربية ا جامعة تشرين ا الالذقية ا. 

  م2119املذاهب االقتصادية الكربى ا جامعة تشرين ا الالذقية ا. 

 م2116معة تشرين ا الالذقية ا املذاهب ا مالية ا جا. 

 حناااو نااالوك ترباااوي عاااار  جدياااد ا دار الفكاااار : مكيافيلي اااة ونيتشاااوي ة تربوياااة
 .م1889الفلسفي ا دمشق ا 

  م2111من رنا ل أ  حيان التوحيدي ا واارة الثقافة ا دمشق ا. 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=87178562220060719230928
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  ماااان يساااامم اهلااااواء؛  اااااهرة الساااارقة   عاااااملي الفكاااار واألدب ا دار الفكاااار
 .م2115شق ا الفلسفي ا دم

  دار األصاااالة للطباعاااة ا  -( قصاااص قصااا ة جااادا  ) املاااوت مااان دون تعلياااق
 .م1882دمشق ا 

  م1882النظام االقتصادي العاملي ا ديد ا  مكتبة دار الفتا  ا دمشق ا . 

  دار إنانااا ا : 1طالنظااام االقتصااادي العاار ؛ واقااع ومشااكالت ومقرتحااات ا
 .م2111دار إنانا : 2ط .م2115دمشق ا 

  م1888هناية الفلسفة ا دار الفكر الفلسفي ا دمشق ا. 

  دار الثقافاااة  -مااان رواد الفكااار العااار  املعاصااار   ناااوريا : هاااؤالء َأنااااتذي- 
 .م1882 -دمشااق 

  دار  -( 2ط)مااااان رواد الفكااااار العااااار  املعاصااااار   ناااااوريا : هاااااؤالء َأنااااااتذي
 .م2112 -دمشق  -الفكر الفلسفي 

  م2119األصالة للطباعة ا دمشق ا دار ( خواطر)مهس اهلوى. 

  م2112ا حدوس وإشراقات للنشر ا عمان ا و يفة الفن. 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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