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 :وبعد،احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني
ـة بـعـد  ـة رسـي ـام تـكـون ـثـاين وثيـق ـنرش، ورـب ـة أـخـرى ـت ـة رسـي اخلـطـة «فـهـذه وثيـق

التي نرشت يف أواخر التسـيعينيات، تلـك اخلطـة » اخلمسينية آليات الشيعة يف إيران
قادمـة مـن أجـل ً عامـا رة خلمسـنيالتي رسمت سياسة إيران الخرتاق الـدول املجـاو
 .نرش ومتدد التشيع يف البلدان العربية واإلسالمية

ـا ـعـىل الوـجـه  ـتفد منـه ـذا، مل يـس ـا ـه ـينية وإىل يومـن ـة اخلمـس ـذ أن نرشت اخلـط  ومـن
 كوثيقة ؛ أو حتى احلكومات، كثري من القيادات الدينية والثقافية-لألسف-املطلوب 

 يريد اخلري هلذه الدول، ونحلة صـغرية يف العـامل تفضح خمطط بلد من بلدان املنطقة ال
 بـل إن بعـض ! وتغيـري ديمغرافيـة املنطقـة،ُاإلسالمي تريد تغيري هوية أمتنا احلضـارية

 رغم أن األيـام ! واجه اخلطة اخلمسينية بالتشكيك-سيام اإلسالميني منهم-املفكرين 
 !! أرض الواقع ألنه قد تم تطبيق الكثري من مفرداهتا عىل؛أثبتت مصداقيتها

 وتارخييـة واقتصـادية، ، وسياسـية،جتامعيةا كانت ذات طبيعة اخلطة اخلمسينية
ُ فهـي ذات بعـد إعالمـي، وتتعلـق بمرحلـة مـا بعـد سـقوط ؛أما هـذه اخلطـة اجلديـدة

 .العراق
إىل تقـديم قـراءة موضـوعية للخـطـة » الراصـد«ويسـعى قسـم الدراسـات بموقـع 

 مـن أـجـل رؤيـة مـسـتقبلية لألطـامع اإليرانـيـة ؛ـهـا مـع بـعـض التعليقـات علي،اجلديـدة
والشيعية التوسعية، منطلقة من ثوابت األمة الدينية واحلضارية، مستفيدة من جتـارب 
ُاملايض، وهيدف من نرشها إىل تبصـري األمـة العربيـة واإلسـالمية بـام حيـاك ضـدها يف 

ا، متجـاوزين اخلفاء، وما جيرى فوق أرضها يف الرس والعلـن مـن بعـض أبنـاء جلـدهت
 .  بطرح احلقائق واملعلومات وتبيني العواقب واملآالت؛الطرح االنفعايل والعاطفي

ًونحن عىل علم بأن هناك من أمتنا من سيحاول التشكيك بصحة اخلطة، وأيا  كان ّ



 
 



 
 

 
 

 

 .  فإن أحداث الواقع تشهد هلا باملصداقية،رأي البعض يف اخلطة
 كـان للشـيخ حممـود ؛»امء صهيونبروتوكوالت حك«وعندما أثريت مسألة صحة 

لـيس املهـم صـحة الوثيقـة «:  مقولـة يف غايـة األمهيـة وهـيzالقاسم أبو األمـني 
 من خالل التطبيق الـدقيق لكثـري ؛ًا بقدر شهادة الوقائع واألحداث هلا بالصحةّتارخيي

 .، ونحن نشهد اليوم تطبيق كثري من توصيات هذه اخلطة»من تعاليمها


m
r مواجهة احلملة اإلعالمية التي تشن ضد إيران بسبب مسـاعدهتا ألمريكـا عـىل َ

 .غزو العراق
r؛ جعل العراق نقطة انطالق بعد السيطرة عليه من قبل أصدقاء إيران يف العراق 

 .لنرش التشيع يف بقية البلدان العربية
rهو العقبة الكؤود أمام التوسـع اإليـراين، وهلـذا شـاركت  إن صدام حسني كان 

إيران يف إزالته، بل إن إيران كـان هلـا رغبـة يف حربـه مـرة أخـرى، لكـن أمريكـا كفـت 
 .إيران املؤونة

لذا طلبـت الوثيقـة مـن أصـدقاء إيـران اإلعالميـني تربيـر سياسـة إيـران يف قضـية 
 .مساعدة أمريكا إلسقاط العراق

 وتوجيـه ،حتث أصدقاء إيران عـىل تشـويه صـورة املقاومـة العراقيـةكام أن الوثيقة 
 .  وزعيمه حسن نرص اهللا،بوصلة العرب نحو تأييد مقاومة حزب اهللا

m
ـران ـعـىل اإلعالمـيـني ـاب،رـكـزت إـي  والـصـحفيني ـمـن أـصـحاب التوـجـه ، والكـت

 حتـول جديـد حـري  من أجـل جعـل إيـران هـي عمـق األمـة العربيـة، وهـذا؛القومي
ـرب اـلـدور اإلـيـراين داـعـام،بالدراـسـة  للفـكـر ً فالقومـيـة العربـيـة مـنـذ نـشـأهتا كاـنـت تعـت

 .الشعويب املعادي للعرب



 



 
 

 
 

A 

 ولكنهـا تتعامـل معـه ،ورغم أن الوثيقة تقرر أن الفكر القومي ماسـوين التأسـيس
ز تركـ و، فهـي تريـد اسـتخدامه ملـا حيقـق مصـالح إيـران القوميـة،بميكيافلية واضحة

ـع  ـا يف الواـق ـذات، وتـشـري إىل أـهن ـارصي باـل ـومي الـن ـار الـق ـة ـعـىل اـسـتغالل التـي اخلـط
 .استطاعت كسبه

m 
 ؛من النواصب، لكنهـا تعمـل عـىل االسـتفادة مـنهم» اإلخوان«مع أن إيران تعترب 

 .كوهنم األقرب لتنفيذ بعض خمططات إيران بعكس التيار السلفي
 حماور الوثيقة، ويتبني منهـا بشـكل جـيل أن اإليـرانيني اسـتطاعوا هذه أبرز

أن يكسبوا بعض الكتـاب اإلسـالميني والقـوميني للـدفاع عـنهم بكـل الوسـائل 
 .املتاحة

m
 جـذب األنظـار حلـزب : منهـا،إن هذا احلـزب الـذي أسسـته إيـران لعـدة غايـات

 .اعتبار أنه البديل للمقاومة السنية لكسب الناس نحو التشيع، وً متهيدا؛شيعي
r

ّ أرست املقاومــة الوطنـيــة العراقيــة شخصــا إيرانـيــ)م٢٠٠٥(يف أواخــر عــام  ً  ،ًاَ
ّووضعته لفرتة حتت املراقبة، واتضح فيام بعد أنه ضابط خمابرات إيراين كبري مـن فيلـق  َّ

ران يف العـراق، وعثـرت معـه عـىل ّالقدس، مكلف بالتنسيق مع التنظيامت املوالية إلي
ّهذه اخلطة املكتوبة بالفارسية، وقد تكتمت خمـابرات املقاومـة عـىل أرس هـذا الضـابط 
قاب مؤخرا عن بعض ما ورد يف الوثيقـة  ًملدة سنتني ألسباب أمنية، إال أهنا كشفت النّ ّ

ّالتي كانت بحوزته، وحجبت البعض اآلخر؛ ألهنا معلومات بالغـة احلساسـية ت َ تعلـق َ
 : وتنظيامت عربية متورطة مع إيران بطريقتني،ّ وكتاب،بأسامء شخصيات عربية

l إما عن طريـق صـلتها بحـزب اهللا اللبنـاين، والـذي تكشـف الوثيقـة أنـه اجلهـة ّ َِ ْ ِ
 والتـي تقـوم بتمويـل ؛ّاألساسية يف تنفيذ اخلطة اإلعالمية اإليرانية يف األقطار العربية



 
 



 
 

 
 

 

 . أو بصورة غري مبارشة،رشةهذه األسامء وتوجيهها مبا
lأو ارتباط بعض هؤالء مبارشة بالسفارات اإليرانية . 

ّوأكدت مصادر خمابرات املقاومـة الوطنيـة العراقيـة بـأن بقيـة أجـزاء الوثيقـة ربـام  ّ
ُستكـشـف يف املـسـتقبل، وـكـان موـقـع اـلـبرصة  بـعـد ، ـهـو أول ـمـن نرش ـهـذه الوثيـقـة)١(ً

 .ترمجتها إىل العربية
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         المتعّلقـة  ،بناء على توجيهـات المرشـد األعلـى السـيد علـي خـامنئي 

بتحســين وتصــويب الخّطــة اإلعالميــة لجمهوريــة إيــران اإلســالمية فــي  
ى التطـّورات   بعد أكثر من سنتين على تطبيقها، وبناء عل؛البلدان العربية 

الخطيرة في العراق، المتمّثلة في بدء أمريكا حملة ضـد جمهوريـة إيـران        
 وبـاألخص عملهـا علـى فصـل بعـض إخوتنـا فـي التنظيمـات           ؛اإلسالمية

المشاركة في الحكم في العراق عّنا، ووضـعهم تحـت سـيطرة المخـابرات         
 .األمريكية، مستغّلة حب هذا البعض للسلطة والمال

ة النقــد الموّجــه للسياسـة اإليرانيــة فــي العــراق فــي  وبنـاء علــى زيــاد 
ًا تحسـين خطتنـا، وجعلهـا قـادرة علـى      البلدان العربية، فقد أصبح ضروريّ  

 ؛مواجهة الهجمات اإلعالمية والسياسية على جمهورية إيـران اإلسـالمية      
المرجعية المدافعة عـن المـذهب، والمحافظـة عليـه، والممثـل الشـرعي              

 .له


           منـُذ  ،إّن منَ المهم أْن ُندرك بأّن ِثمار ما زرعناه في البلـدان العربيـة 
 وحـان وقـت ِقطافهـا،     ، قد نضجت  ؛ُعقود من الزمن بعد الثورة اإلسالمية     

 والساسـة  ، والمثقفـين  ،مما يجعل اسـتثمار رصـيدنا العربـي مـن الكّتـاب           
ل الماضـية، والوقـوف    الذين ُعِرف عنهم معاداة أمريكا في المراحـ  ؛العرب

الصــدامية ) المقاومــة العراقيـة  (:ضـّد غــزو العـراق، ودعــم مـا يســّمى بــ    
 زج رصيدنا العربـي مباشـرة فـي الـرّد      وخصوصًا؛الوهابية ضرورة حاسمة  

ــرين      ــحفيين المناص ــاب والص ــّدون للكّت ــم يتص ــومنا، وجعله ــى خص عل
 . أو العفالقة والوهابيين أنفسهم، والوهابيين،للصداميين



 
 
 



 
 

 
 

 

 فـي   خصوصًا؛د حاَن وقت تحّرك هؤالء ألّنهم يحظون بُسمعة طيبة   لق
ــق ارتباكــاً   ــي األوســاط المســاندة للصــّداميين والوهــابيين، ممــا يخل  ف

 .صفوف مناهضي جمهورية إيران اإلسالمية
 فإّن نجاح هذه الخطـة يتوقـف علـى دور هـؤالء األصـدقاء            ؛ لذلك وتبعًا

مـن  -علـى القضـايا الجوهريـة       العرب لنا، فكّلمـا قـاموا بتسـليط الضـوء           
 . كّلما حاصرنا الهجمات القوية والواسعة النطاق ضدنا-وجهة نظرنا


      إخـراج أمريكـا مـن    :إّن المهّمـة األساسـية فـي خطتنـا الجديـدة هـي 

 : وحققنا هدفين كبيرين وتاريخيين، بعد أْن نجحنا في جّرها إليه؛العراق
ى حكم الطاغية صّدام إلى األبد على يـد أمريكـا التـي          القضاء عل  :أوًال

صنعته، وبذلك تجنبنا التكاليف البشرية والمادية لحرب أخرى مع العـراق،   
وذلـك هـدف كــان مـْن بــين أّول األهـداف التـي تبنتهــا جمهوريـة إيــران       

 .-َقّدس اهللا سره-اإلسالمية واإلمام خميني 
 مـن أجـل   ؛ستنقع العراقي كان توريط أمريكا في الم  :والهدف الثاني 

 أمــل كــل المســلمين ؛منعهــا مــن االعتــداء علــى جمهوريتنــا اإلســالمية 
 . والمستضعفين في العالم

 يجب أْن ال يخجل مْن ُيدافع عن إيران مـن تأكيـد أّن        ؛وفي هذا الصدد  
تعاوننا مع أمريكا ضـد الطاغيـة يخـدم أهـدافنا اإلسـالمية، ويعـّزز مركـز                 

يزيــل أكبــر وأخطــر عقبــة مــن طريــق انتصــارنا الجمهوريـة اإلســالمية، و 
 ونشـر مـذهبنا فيـه، وإعـادة الحـق إلـى       ،الحاسم في كل األمة اإلسـالمية     

 . على سلبه قرنًا)١٤(أهله بعد حوالي 
 يجـب تأكيـد أّن المعيـار المعـّول          ؛وألجل تعزيز موقف أصدقائنا العرب    

ــو  ــه ه ــارب أمري    :علي ــي ُتح ــي الت ــالمية ه ــران اإلس ــة إي ــا  أّن جمهوري ك
 مع أمريكا لتدمير الطاغية في      ًا، وليس تعاونها تكتيكيّ   -اآلن- ًااستراتيجّي
 .بداية الغزو



 
 
 



 
 

 
 

 


               يجب أن يستعد أخوتنـا لجعـل العـام القـادم عـام حسـم الصـراع فـي

 ، علــى االحــتالل األمريكــي-فــي وقــت واحــد-العــراق لصــالحنا والقضــاء
 الــذين يشــّكلون قــوة بالغــة    ؛ والوهــابيين،يينواإلرهــابيين الصــّدام 

 .الخطورة، وحسم كل األمور المعّلقة في العراق
 أن أعداء اإلسالم في العراق يستعّدون لتوجيه      :إّن السبب في ذلك هو    

 بعد أْن نجحوا في تعبئة أقسام غير قليلـة  ،ضربات لنا تدفعنا لترك العراق  
 عـام  )٢٠٠٦(ن يكـون عـام   من الرأي العام العربـي ضـدنا؛ لـذلك يجـب أ        

 ؛ مْن خـالل المبـادرة بتوجيـه ضـربات قويـة ألعـدائنا          ؛الحسم بالنسبة لنا  
 .  في بغداد، وجعلها منطلقا لنشر سيطرتنا على العراقخصوصًا

عجـل اهللا  -جيش اإلمام المهـدي  (وقد كّلْفنا األخوة في التيار الصدري  
النواصـب بأسـرع    وتطهيرهـا مـن   ،بالقيام بالسيطرة على بغـداد  ) -فرجه

 .وقت ممكن

   للقيـام بعمليـة السـيطرة علـى     -عربّيـاً -وألجل توفير جو مناسب لنـا 

 أصـدر  ؛بغداد، وعدم توفير الفرصة للتركيز علـى أحـداث العـراق القادمـة            
 لجعـل لبنـان   المرشد األعلى السيد خامنئي أوامره للسيد حسن نصـر اهللا   

ساحة َجلب األنظار عن طريق االشتباك مـع الكيـان الصـهيوني الغاصـب             
للقــدس الشــريف، لضــمان حشــد الــرأي العــام العربــي مــع إيــران، ومنــع  

  .مهاجمتها بسبب العراق
 ألجـل تحقيـق أفضـل    ؛ وّفرنـا لحـزب اهللا كـل مـا يحتاجـه          :وألجل ذلـك  

اجمتنـا بنجـاح، ويسـمح     مما ُيْضِعف ُقدرة أعـدائنا علـى مه     ،صمود ممكن 
ــه      ــا يحقق ــا، مســتندين علــى م ــرب معن ــر مــن المثقفــين الع ــاء الكثي  ببق
حزب اهللا مـن انتصـارات ومكاسـب إسـتراتيجية، رغـم الضـغوط العربيـة            

 .الشعبية عليهم



 
 
 



 
 

 
 

 

 أّن السـيطرة علـى العـراق    :ويجب أن ال يغيب عن البال أمر مهـم؛ هـو     
 ،يـان الغاصـب لفلسـطين     لن تنجح إال إذا كّنـا مبـادرين ضـد أمريكـا والك            

 مهمـا  ؛ وتوّفر دعمهـم لنـا   ،وَطَرقنا على رأسيهما بقوة تثير إعجاب العرب      
كانت سياساتنا في العراق مرفوضة من قبل العناصر القومية الشـوفينية           

 .العلمانية العربية

        مة مـع أمريكـا،   ويجب أْن نفهم بأّن العراق هو منطقة معركتنا الحاس

 لـْن تجـد جمهوريـة إيـران اإلسـالمية أي            ؛وما لم نكسـب المعركـة فيهـا       
 .فرصة أخرى لنشر المذهب في العالم وتحقيق النصر

لقــد عّطــل الطاغيــة صــّدام محاولــة الثــورة اإلســالمية االنتشــار فــي   
الثمانينيات عندما شّن حربه الظالمة علينا بدعم أمريكي؛ لذلك يجـب أن      

فرصة التاريخية التي أتيحت لّنا مّرة أخرى، مما يتطّلب جعل كل         ال نفقد ال  
 جعـل  : وهـو  ؛الطاقات الخاصة بّنا في العالم العربـي تخـدم هـدفنا األهـم            

 ومسـاندة  ،العراق جمهورية إسالمية حليفة لجمهوريـة إيـران اإلسـالمية       
 . وتحت قيادة األخوة العراقيين المساندين لنا،بقوة لها

 انتصـارنا فـي العـراق هـو مفتـاح       وبال لبس أنّ ضحًاويجب أْن يكون وا   
 . وفي األمة اإلسالمية ُكّلها،تحقيق أهدافنا في البلدان العربية ُكّلها

 
             إن نجاحنا في طرد أمريكا من العراق، باإلضافة إلى أنه سـوف يجعـل

 فإّنه سـوف يحّطـم الُخّطـة العالميـة       ؛شعبيتنا كاسحة في البلدان العربية    
األمريكية، وَيْفتح الباب أمامنا لجعل اإلسالم الحقيقي القوة األساسية في        
العــالم اإلســالمي، وبالتــالي يصــبح للمســلمين دولــة ُمهابــة بــين كبــار  

 .العالم
 اإلسالم سيعود إلـى أصـوله التـي غيبتهـا سـرقة الخالفـة، وسـوف              إّن

 . قرنًا)١٤(ننجح فيما أجهضه أعداء آل البيت قبل 



 
 
 



 
 

 
 

 


          ورغم أّننا ضـد القوميـة العربيـة العنصـرية الماسـونية؛ التـي تقّسـم

 أمـر  المسلمين على أساس عرقي، فـإّن االسـتفادة ِمـَن القـوميين العـرب       
ــا ســوف يســّبب للعفالقــة   ًامهــم جــّد ؛ ألّن اســتمالة بعضــهم إلــى جانبن

 .، ويمنعهم ِمْن تجميع التيارات القومية ضّدنا كبيرًاوالصداميين إحراجًا
أّنه تمّكن ِمْن اختراق أهـم التنظيمـات        : ونسجل لحزب اهللا في لبنان    «

 وجعـل    وبتوجيـه مباشـر مّنـا،      ؛»المؤتمر القـومي العربـي    «القومية؛ وهو   
المؤتمر من أهم منابر الدفاع عن جمهورية إيران اإلسالمية، والـرّد علـى       
هجمات الصّداميين العنصريين علينا، ومنعهم مـن الحصـول علـى دعـم             

 .كل القوميين العرب
أن ال يتـرّدد فـي َمـْنِح المزيـد ِمـَن المـال، وأْن              (.....) وعلى األخ السيد    

يـة؛ ألّن المـال ال قيمـة لـه مقارنـة           يتحّمل َجَشع البعض في طلباتـه المال      
 .باختراق القوى المعادية لنا وتحقيق أهدافنا الجوهرية


      التوّقف عن مهاجمـة كـل       :يجب على األحزاب الصديقة لنا في العراق 

القوى القومية، والَتْركيز على العفالقة الصّداميين فقط، والعمل على جـرِّ       
 ؛ ومهمـا كّلفنـا ذلـك ِمـْن مـال وجهـد      ،اصريين إلى صّفنا بكافة الُطرق    الن

خصوًصا في مصر، حيث أصـبح التيـار الناصـري معنـا بغالبيتـه السـاحقة،             
ــا    ــاع بعــض الناصــريين فــي مصــر عــن جمهوريتن  ،وشــاهدنا بســرور دف

 .وتصّديهم بقّوة لمحاوالت إدانة مواقفنا في العراق

      كـاإلخوان المسـلمين،     ؛إّن التنظيمات الناصبية المعادية لنا باألصـل 

تجد أّنها أْقرب إلينا مًن العفالقة العلمـانيين؛ لـذلك فـإّن تمتـين العالقـة        
 ألجل تحقيق اختراقات تاريخية في مصر بشكل خاص عـن     ؛معهم ضرورة 

 : تحـت غطـاء    ؛ عبر المسـاعدة علـى انتشـار المـذهب فـي مصـر             ؛طريقهم



 
 
 



 
 

 
 

 

 .وننا مع اإلخوان المسلمين هناكتعا
 مع هؤالء؛ ألّنهم أقدر مـن   ًا أْن نكون ُكرماء جدّ    :ويجب في هذا الصدد   

 .غيرهم على عزل التيارات القومية العنصرية العربية

   ّاق يحظـى  في العـر ) اإلرهاب الصّدامي الوهابي ( وعلينا أْن َنْعترف بأن

 . بسبب استخدامه الُعنف ِضّد أمريكا؛بدعم شعبي عربي واسع النطاق
 علـى أنصـارنا فـي العـراق المكّلفـين           ؛ وعزلـه  ،وألجل إضعاف اإلرهـاب   

 تنفيـذ الخّطـة   :- التيـار الصـدري  :ونقصـد - ًابالعمل ضـّد االحـتالل سـلميّ     
 مــن أجــل تحقيــق ؛الموضــوعة للقيــام بعمليــات عســكرية ضــّد االحــتالل

 : وهما،ين أساسيينهدف
q    ــرب ــتالل الع ــم مناهضــي االح ــا   ؛ًكســب دع ــذون علين ــذين يأخ  ال

 .أمريكا في العراق) مهادنة(
q وممارسة ضغط على أمريكا ألجل عدم مهاجمة إيران. 

وإذا نجح التيار الصدري في القيام بعمليـات عسـكرية ذات قيمـة ضـد            
ن سـوف ُيْضـِعفان    فإّنه وما قام وسيقوم بـه حـزب اهللا فـي لبنـا          ،االحتالل

ناقدي إيران وأعدائها في البلدان العربية، ويوّفران مبررا لمواصـلة دعـم           
 .إيران

            تبرئـة إيـران مـْن ُمسـاعدة         :إّن مْن أهم مـا يجـب الّتركيـز عليـه هـو 

االحتالل في العراق، وتأكيد أّن التعاون الذي حصل في بدايـة الغـزو كـان     
 للقضاء علـى الطاغيـة صـّدام، ولـيس لوجـود تعـاون دائـم بيننـا            ًاضرورّي

 . وبين أمريكا
ويجب أْن ال نترك فرصة لتأكيد أّن غزو العراق والكوارث التـي تعـّرض           

 ولـيس إيـران، وأّن مـْن يـّتهم إيـران           ؛ويتعّرض لها هي مْن عمل أمريكـا      
 . يْخدم أمريكا



 
 
 



 
 

 
 

 

ن هـي التـي تْنشـر الِفـتن     كما يجب إدانة الدعاية التي تقول بـأّن إيـرا         
الطائفية، والتأكيد على أّن أمريكا هي التي َتْزرعها وَتْرعاها، وأّن إيـران ال         

 .ِصلة لها بالِفتن الطائفية في العراق والبلدان العربية

          يجب نشر الفكرة الواردة في أحـد تصـريحات المرشـد األعلـى السـيد

 : المواجهة اآلن هي بين والقائلة بأّن،خامنئي
l   وحمـاس فـي     ، وسوريا ، ومعها حزب اهللا   ؛جمهورية إيران اإلسالمية 
 .جبهة
l والقـوى السياسـية   ، ومْن يقف معها من األنظمـة العربيـة      ؛وأمريكا 

 .التابعة ألمريكا في جبهة ثانية
 يجب أْن نهاجم بعنف مْن ُيريد إدانة جمهورية إيـران           ؛وبناء على ذلك  

بحجة أّنها َتْعقد صفقات مع أمريكـا، وعـدم التـردد فـي وصـف             اإلسالمية  
 .مْن يقومون بذلك بأّنهم يخدمون أمريكا وإسرائيل


 لتأكيــد أّنــه يمّثــل ؛يجــب أْن نســتثمر كــلَّ عمــل أو انجــاز لحــزب اهللا 

 وضـّد أمريكـا،     ،المقاومة الرئيسية ضّد الكيان الغاصب للقـدس الشـريف        
 مقاومـة  :هـي ) المقاومـة العراقيـة   (:كشف حقيقـة أّن مـا يسـّمى بــ       وأْن ن 
 وتقـوم  ، تنحصر في مناطق ُسنية فقط؛ صّدامية، تكفيرية، ُسنية ،طائفية

 . طائفية في العراقبقتل العراقيين، وُتشعل حربًا
 استخدام الفتاوى التي َصـدرت بتكفيـر   :ومن الضروري في هذا الصدد    

قبهـا مـن هجمـات إجراميـة دمويـة ضـّد        ومـا أع ،الشيعة وتحليـل دمهـم    
 . ألجل إثبات ذلك؛شيعة آل البيت المظلومين


   يجـب توزيـع األدوار   ؛لتجّنب كشف أو عزل أنصارنا مَن الكّتـاب العـرب 

 وعدم جعل أحـدهم أو بضـعة مـنهم يقومـون بكـل العمـل           ،بينهم بدّقة 



 
 
 



 
 

 
 

 

 . اإلعالمي المطلوب
ر نقد أحد الكّتاب لإلرهاب الصّدامي علـى تأكيـد       يجب أْن َيْقتص   :فمثًال

 ولـيس لتحريـر العـراق، وأّن    ،أّنه يقوم على تحقيق هدف العودة للسـلطة       
 .  وليس تحرير العراق؛الوهابية التكفيرية تريد إبادة الشيعة

ــدوا       ــم ينتق ــة ل ــّداميين العفالق ــرة أّن الص ــر فك ــر بنش ــوم آخ وأْن يق
 .  وإقصاء اآلخرين،ر السلطة والقيادةزالوا يريدون احتكا أنفسهم، وما

 نقـد هـادئ ومتـدرج لمـا     :ومن الضروري االنتباه إلى أّن المطلوب هـو    
 أو طرح كل االنتقـادات      ، وعدم المبالغة فيه   ،»المقاومة العراقية « :يسّمى

 . لتجنب لفت النظر إلى ما يقوم به أصدقاؤنا؛مّرة واحدة
 ؛ إيـران مـن العـراق بهـدوء     في قيام البعض بنقد موقف  وال نجد مانعاً  

، ولكن يجـب فـي هـذه الحالـة التمّسـك بـدعم       عربّيًامْن أجل تجّنب عزله     
حــزب اهللا، وعــدم المســاومة حــول هــذا األمــر بــأّي شــكل مــَن األشــكال،  

 .ومهاجمة مْن يشّكك بحزب اهللا
 يجـب  ؛ًا جـدّ   كبيـرةً  إننا نؤّكد بأّن العام القادم سيشهد أحـداثاً       

 .استثمارها بالكامل
 
 
 

 

 



 
 



 
 

 
 




 
 تبني أهـدافها ودوافعهـا، مشـريين ؛هذه قراءة رسيعة مع تعليقات عىل هذه اخلطة

 ممـا يعـزز مـن مصـداقيتها، نسـأل اهللا أن ؛لبعض التطبيقات العملية عىل أرض الواقـع
 . وجييل الغمة عن هذه األمة،يبرص أمتنا بالصواب

بد من التنويـه بـأن اجلهـات املعنيـة   ال؛ليق عىل اخلطةوقبل الرشوع بالتع
 معللة ذلـك بحساسـية املعلومـات، ،بنرشها مل تذكر لنا النص الكامل للخطة
 .قائلة بأهنا ستكشفها يف الوقت املناسب

 وباللـغـة ،)م٢٠٠٥(ن ـهـذه اخلـطـة أو الوثيـقـة عـثـر عليـهـا يف ـسـنة إ :ـسـبق الـقـول
 .قدس اإليراينالفارسية، وأن حاملها من فيلق ال

 للتـأثري ؛»حـزب اهللا« : إن مرتكز اخلطة وقطب رحاها هـو:ثم متيض اخلطة للقول
عىل الفئات العربية السنية من الصحفيني والكتاب والسياسيني؛ إما بالتأثري املبارش أو 
غري املبارش، بيـنام كانـت السـفارات اإليرانيـة الطريـق اآلخـر نحـو أصـحاب الضـامئر 

 .الرخيصة
،  جاء يف ثالث عرشة نقطة، كانت حصة األسـد منهـا للعـراق؛ من اخلطةوما نرش

ّ يمكن القـارئ مـن ؛ وربطها بام جيرى من أحداث،وإن القراءة املتأنية هلذه التوصيات
تفسـري كـثـري مـن املتناقـضـات الظاهريـة، ويدـلـه ـعـىل منـابع خـلـل كثـري ـمـن أوـضـاعنا 

 .اف املستقبلّالسياسية اليوم، كام أنه يمكن الناظر من استرش
 

qكـام يف النقطـة األوىل، ؛ باعرتافهـاّ إيران هي مـن سـهل دخـول أمريكـا للعـراق 
مـن تأكيـد أن «:  وقوهلم يف نفـس النقطـة،»بعد أن نجحنا يف جرها إليه«: وقوهلم فيها

س ولـي«:  وقـوهلم كـذلك،»تعاوننا مع أمريكا ضد الطاغيـة خيـدم أهـدافنا اإلسـالمية
 .» مع أمريكا لتدمري الطاغية صدامًّاتعاوهنا تكتيكي



 
 
 



 
 

 
 

 

  فقـد سـبق أن اعـرتف حممـد عـيل ابطحـي ،ًالوثيقـة لـيس جديـداوما جاء يف هـذه 
لـوال طهـران ملـا سـقطت «: ، حـني رصح- خـامتيأحد نواب الرئيس السابق حممـد-

 . »بغداد وال كابل
 بالده ساعدت أمريكـا ّ اعرتاف الرئيس أمحدي نجاد يف نيويورك بأن:وأحدث منه

 ). ٢٧/٩/٢٠٠٨( »صحيفة الرشق األوسط«. يف إعادة اهلدوء إىل العراق
 واالنتهازية السياسية ليسـت بغريبـة عـىل إيـران، فتعـاون إيـران مـع ،وهذا التلون

الدول الغربية ضد الدول العربية واإلسالمية قديم منذ ظهور الدولة الصفوية؛ التـي 
 ومـع الفرنسـيني ، ومـع الـروس،لعثامنيني، ومـع اإلنكليـزتعاونت مع الربتغال ضد ا

 .-آنذاك-ضد مصالح األمة اإلسالمية 
 ، أوالعلامنيـة،سـواء كانـت الدينيـة-ُوألن غالب أهل السـنة مـن كـل التوجهـات 

 بدأ يشعر بتالعب إيران وخداعها، جاءت التوصية ألصـدقاء - وغريهم،أوالليربالية
ُتربئـة إيـران مـن مسـاعدة «العمل عـىل ّإيران من الكتاب والصحفيني بـ  يف اإلحـتاللِ

ّالعراق، وتأكيد أن التعاون الذي حصل يف بداية الغـزو كـان رضوريـ  للقضـاء عـىل ؛ًاّ
 . كام يف النقطة العارشة؛»ّالطاغية صدام، وليس لوجود تعاون دائم بيننا وبني أمريكا

qممـا  للدول العربية الثوري اإليراينَد لصدام حسني دور مبكر يف صد امل كان ،
ّأجرب إيران أن تغري سياستها بعد وفـاة مخينـي كأسـلوب » اخلطـة اخلمسـينية« لتخـرج ؛ْ

َ، بيد أن إيران مل تنس ثأرهـا مـع صـدام»تصدير الثورة«وتكتيك بديل ملبدأ   ورضورة ،ّ
ّ وسـهلت ،ّ واسـتغلت الفرصـة، فتحينـت رغبـة أمريكـا بحـرب صـدام؛القضاء عليـه

ّالقضاء عىل حكم الطاغية صدام إىل األبد عـىل يـد «:  يف النقطة األوىل كام جاء؛املهمة
ـي ـصـنعته، وـبـذلك جتنبـنـا التـكـاليف البرشـيـة واملادـيـة ـحلـرب أـخـرى ـمـع  أمريـكـا الـت
ّالعراق، وذلك هدف كان من بني أول األهداف التي تبنتها مجهورية إيران اإلسـالمية  ْ

ّقدس اهللا رسه-واإلمام مخيني  َ-«. 
 .»أكرب وأخطر عقبة من طريق انتصارنا«صدام بأنه ثم وصفت 



 
 



 
 

 
 


لقـد «:  فتقـول، تعرتف اخلطة أن صدام هـو مـن أوقـف التشـيع:يف النقطة الرابعة

ّعطل الطاغيـة صـدام حماولـة الثـورة اإلسـالمية االنتشـار يف الثامنينيـات ّ عنـدما شـن ،ّ
 .»حربه الظاملة علينا بدعم أمريكي

ً سـدا- وانحـراف، وظلـم، وطغيـان،عثيـةعىل ما فيه من ب-لقد كان صدام   ً منيعـاّ
 .بوجه املد اإليراين

 أن العـراق هـو مـدخل :ومؤمل أن ال تفهم الدول العربية هذه احلقيقة، وهي
 سـيام بعـد ظهـور ؛، ألنـه البوابـة الرشقيـة للعـربالتشيع للبلـدان العربيـة األخـرى

 يـوازي إيـران كثقـل ًة ثقالالدولة الصفوية يف القرن العارش اهلجري، وال متلك املنطق
 ،ّالعراق، ولكن قيام صدام باحتالل الكويت أدت إىل مساعدة بعض العرب ألمريكا

 حيكمهـا الـعـداء ؛ بنـاء عـىل رؤيـة ـضـيقة وسـطحية؛وتشـجيعها عـىل احـتالل الـعـراق
 !! الشخيص لصدام، مما سبب عودة اخلطر اإليراين الثوري بشكل أكثر من ذي قبل

 بـل تشـمل ، ال تقترص عىل احلكومات واألنظمة؛ة والسطحيةوهذه الرؤية الضيق
ُ من الذين مل يفهموا سنة التدافع بــ ؛من اإلسالميني املؤيدين إليرانحتى موقف كثري 

ّوقـد أثبتـوا ذلـك إبـان فـرتة ، ]٢٥١:البقرة[) £ ¤ ¥ ¦¡ ¢(
 ،ن واألرد، ومرص، قامت مجاعـة اإلخـوان بـالعراق حني؛احلرب اإليرانية مع العراق

 ! ولبنان بتأييد نظام اخلميني،وسورية
 مل ترصح ؛ّ نستثني بعض الشخصيات التي كـان لـدهيا تـيقظ شـخيص؛ولإلنصاف

 الذي اعترب ؛ كاألستاذ حممد أمحد الراشد؛ واملجالس، واملنتديات،هبا يف سائر املحافل
 ؛يـران حائط صد بوجه األحالم القومية واملذهبية إل:مقاومة صدام للعدوان اإليراين

صـدر األسـتاذ الراشـد أحتالل الصادرة يف التسعينيات، وبعد اإل» العني«كام يف جملته 
 عـىل ،ُ والتـي كانـت مـن أفضـل مـا ظهـر يف اإلعـالم السـني العراقـي؛»املنتقـى«جملة 

  .حمدودية تداوهلا



 
 
 



 
 

 
 

 

 للتنفـري »الصـدامية«: ـوقد أكثرت اخلطة اإلعالمية من وصف املقاومة العراقية بـ
رغم أن غالبية املقاومـة ال صـلة هلـا ، )١٣، ٩، ٧، ٦، ٢(: تكرر هذا يف النقاطمنها، و

 !بصدام أو بالبعثيني
m

 وحيـمـل يف طياـتـه إزدواجـيـة إيرانـيـة ممـيـزة، فـهـي تـكـره ـحـزب ،واـجلـواب واـضـح
 !! لكنها تتعاون مع حزب البعث السوري؛هالبعث العراقي وتعادي
 فعالقة سوريا قوية بإيران منذ عقـود، بـل إن شخصـية عراقيـة ،ًوهذا ليس جديدا

 ولكنها يف القيادة القومية السـورية حلـزب البعـث حتظـى بـاهتامم كبـري ؛سنية مشهورة
 ! فوزي الراوي:لدى اإليرانيني أال وهو

ء حني تصف أعضاء حـزب البعـث العراقـي وهي حتاول التفريق بني البعثني بذكا
 . لرصف األنظار عن أعضاء حزب البعث السوري؛بالعفالقة

يف - ماسـوين ، شـوفيني، حزب قـومي:-كام تصفه إيران-ّن حزب البعث أورغم 
ّ، فـإن -كام يف النقطتني الثالثـة والسادسـة-  وكذا كل احلركات القومية،-هذه الوثيقة

سواء كان التعاون مع ! معهم بام خيدم مصاحلها وأهدافهاإيران ال تتحرج من التعاون 
  . أو أصحاب التوجه النارصي القومي،البعث السوري

q وهـذه حقيـقـة ، العـراق:هـومنطلقـه مفتـاح نرش التشـيع ّ لقـد أدركـت إيـران أن 
ـ ـدأ نجــم الشــيعةًاّصــحيحة عملـي ـدما ســقط العــراق يف ســنة ؛ فقــد ـب  بــالظهور عـن

 :  فتقول يف النقطة األوىل، يف هذه اخلطةًترصح علنا وها هي إيران ،)م٢٠٠٣(
ويزيــل أكــرب وأخطــر عقبــة مــن طريــق انتصــارنا احلاســم يف كــل األمــة .... «

  .» ونرش مذهبنا فيه،اإلسالمية
ّلقد عطل الطاغية صدام حماولة الثـورة اإلسـالمية « :وتقول يف النقطة الرابعة ّ
 .» الظاملة عليناّ عندما شن حربه،االنتشار يف الثامنينيات

، فالتشـيع ال -كـام رصحـت-ْ هي تريد أن تنرش مذهبها يف العـامل اإلسـالمي ،نعم



 
 



 
 

 
 


 ّهم له إال التوسع عىل حساب األمة اإلسالمية  ؛-وهذا ما حصل عىل مدى التـاريخ-ّ

 وال سـامهت يف إدخـال النـاس إىل ،فلم تقم أي دولـة شـيعية بـأي فتوحـات إسـالمية
 وال ، ال يف زمن الدولة البوهيية؛اربت أي هجوم عىل األمةّ وال صدت أو ح،اإلسالم

ـران  ـة إـي ـة الصــفوية، وال دوـل ـة، وال الدوـل ـة الفاطمـي ـوم-الدوـل ـران -الـي ـل إن إـي  ّ، ـب
ُ تـدخل األمـة يف ً تريد نرش التشيع يف مجيع أنحاء األمة اإلسالمية، وهي دائام-اليوم-

 .هداف مجهورية إيراندوامة الرصاعات واالنقسامات، فنرش التشيع أهم أ
 أن مجيع احلركات اإلسالمية تسعى لـنرش اإلسـالم يف :والالفت لالهتامم

 ، فإهنـا تسـعى لـنرش اـملـذهب!! وحتقيـق الـنرص للمسـلمني إال إـيـران،العـامل
 .  أهنا تعمل داخل األمة، وتشغلها بمشاكل داخلية:وتصدير الثورة؛ أي

 الـذي تنطلـق منـه الدولـة وأرض العراق ستكون هي سـاحة احلـرب، واألسـاس
ّالشيعية الكربى، ويذكرنا هـذا األمـر بمقولـة اخلمينـي إن الطريـق إىل القـدس يمـر «: ُ

، فالوـقـائع والـشـواهد ـعـىل األرض -الـيـوم- ً، إال أن األـمـر ازداد وـضـوحا»بـكـربالء
ـة: تـقـول ـامل ،ّإن اـهلـدف ـلـيس ـهـو الـقـدس واألرايض املحتـل ّ وإـنـام نرش التـشـيع يف الـع

 ّنأً وفقا للمزاعم بأحقية قيادة األمة، و؛ وحماولة االستيالء عىل قيادة األمة،اإلسالمي
 !! متنى بعض اإلسالميني غري ذلكْ وإن،هذه هي احلقيقة

qبعـد فشـلها يف ذلـك قـديام بواسـطة  ال تزال إيـران حتـاول تشـييع مدينـة بغـداد ً
ـة الـصـفوية ـي احتـلـت بـغـداد؛الدوـل ـل الـسـنة ، الـت  أو ،وـطـردهمُ وقاـمـت بتـصـفية أـه

  !ٍ ولكن باستخدام أيد حملية،، واليوم تريد إيران فعل اليشء نفسه)١(تشييعهم
ًعربيـا-وألجل توفري جو مناسـب لنـا «: ويف النقطة الثالثة ترصح بذلك  للقيـام -ّ

 ؛بعملية السيطرة عىل بغداد، وعدم توفري الفرصة للرتكيز عىل أحداث العراق القادمة
سيد خامنئي أوامره للسيد حسـن نرص اهللا جلعـل لبنـان سـاحة أصدر املرشد األعىل ال

                                                
 .لعزيز بن صالح املحمودلعبد ا» عودة الصفويني «:راجع كتاب الراصد )١(



 
 
 



 
 

 
 

 

 ، عن طريق االشتباك مع الكيان الصهيوين الغاصب للقـدس الرشيـف،َجلب األنظار
لضامن حشد الرأي العام العريب مـع إيـران، ومنـع مهامجتهـا بسـبب العـراق؛ وألجـل 

ِ ممـا يضـعف ،ّ وفرنا حلزب اهللا كل ما حيتاجه ألجل حتقيـق أفضـل صـمود ممكـن:ذلك ْ ُ
ُقدرة أعدائنا عىل مهامجتنـا بنجـاح، ويسـمح ببقـاء الكثـري مـن املثقفـني العـرب معنـا، 
ـم  ـه حــزب اهللا ـمـن انتصــارات ومكاســب إســرتاتيجية، رـغ ـا حيقـق ـىل ـم ـتندين ـع مـس

  .الضغوط العربية الشعبية عليهم
 إال ّ أن السيطرة عىل العراق لن تنجح:وجيب أن ال يغيب عن البال أمر مهم؛ وهو

َ وطرقنـا عـىل رأسـيهام بقـوة ،إذا كنّا مبادرين ضد أمريكا والكيان الغاصب لفلسـطني َ
مهام كانت سياساتنا يف العراق مرفوضـة ّ وتوفر دعمهم لنا، ،تثري إعجاب العرب

 . »من قبل العنارص القومية الشوفينية العلامنية العربية
 تريـد رصف : نفـس الوقـت تريد إيران السيطرة عـىل بغـداد ثـم العـراق، ويف:ًإذا

أنظار اآلخرين عن ذلك، والتغطية عـىل عمليـات اإلبـادة الطائفيـة املمهـدة للسـيطرة 
عىل بغداد، وهنا يظهر االستغالل اإليراين اخلبيث لكراهية العرب واملسلمني لليهود، 

 وال ،ّلعلمهم أن اإلعالم العـريب ال يلتفـت باألسـاس إىل املعـارك الطائفيـة يف العـراق
 .عريها اإلهتامم الكايف مقارنة بالقضية الفلسطينيةي

 ال يعـدو منـاورة -كـام يصـوره أصـحابه-كام ترشح اخلطة دور حزب اهللا، فاألمر 
ٍصغرية يف نفس الوقت للفت األنظـار عـن جـرائم الشـيعة؛ مـن ذبـح ٍ ومكـر ،ٍ وقتـل،ْ

حيققـه ُبأهل السنة يف العـراق عامـة، وبغـداد عـىل وجـه اخلصـوص، إىل نرص مزعـوم 
 .الشيعة للمسلمني

q فال بد من تشـكيل حكومـة ذات ؛وألجل حتقيق أطامع إيران يف العراق ْ ّ
ـه النقـطـة الرابـعـة،أغلبـيـة ـشـيعية ـا نـصـت علـي  الفرـصـة ـجيـب أن ال نفـقـد «: وـهـذا ـم

ـا يف التارخيية التي أتيحت لن ّا مرة أخـرى، ممـا يتطلـب جعـل كـل الطاقـات اخلاصـة بنّ ّ



 
 



 
 

 
 


ـد ـريب ـختـدم ـه ـامل الـع ـمالـع ـو،فنا األـه ـة : وـه ـالمية حليـف ـة إـس ـراق مجهورـي ـل الـع  جـع

ـران اإلســالمية ـة إـي ـا،جلمهورـي ـوة ـهل ـراقيني ، ومســاندة بـق ـادة األخــوة الـع  وحتــت قـي
 . »املساندين لنا

 . فلن تسيطر إيران عىل العراق؛وما مل تكن حكومة دينية شيعية
q لتحقـيـق ـسـيطرهتا ـعـىل الـعـراق؛إـيـران اخـتـارت دـعـم ـجـيش املـهـدي ، 

 سـيام بعـد ؛ّغم أن جيش املهدي التابع ملقتدى الصدر معروف بجرائمـه يف العـراقور
 :حادثة تفجري املرقد يف سامراء، لكن اختيار إيران له يتسم بالذكاء لعدة أمور

rالـذي قتـل هـو ؛ أن مقتدى الصدر هو ابن املرجع الشيعي حممد صادق الصـدر 
 . لفية مقبولة يف الساحة العراقية أن للرجل خ:وأبناؤه يف هناية التسعينيات، أي

r أنه مرجع عريب له شـعبية داخـل العـراق، وهـذا يسـهل خيـار بعـض القـوميني 
بالقول بأن املشكلة مع إيران جذورها قومية بحتة وليسـت دينيـة، وشخصـية مقتـدى 

 .حتقق هذه الرغبة العربية
rة يف العـراق،  يف السـاحة الشـيعيً وحضـوراً أن التيار الصدري يعد األكثر عـددا

 .بخالف بقية الكيانات الشيعية التي يقل أتباعها عن أتباع مقتدى بكثري
 واسـتخدمته لتنفيـذ خطتهـا، أو ، اهتمـت إيـران بمقتـدى وجيشـه-وغـريه-هلـذا 
 ألنه هو األقدر عىل تنفيذ خمطط إيران من بني أذرع إيران الرئيسية يف العراق :األصح

 ). وحزب الدعوة،املجلس األعىل(
ـدى  ـوم-وحيـظـى مقـت ـي أعلـنـت رـسـمي-الـي ـران الـت ـة إـي ـا ًّا بعناـي  ـعـن وـجـوده فيـه

 حلسـن ً ولتجعلـه مثـيال، تصنعه إيران لقابـل األيـامً ليكون مرجعا؛للدراسة احلوزوية
أرى فيـك حسـن نرص اهللا «:  قـال خـامنئي،نرص اهللا، ويف لقاء بني مقتدى وخـامنئي

 .)١(»العراق
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 : ـكـام يف النقـطـة الثانـيـة؛ـهـدي منـفـذ خمططاـهتـاْوختـطـط إـيـران ألن يـكـون ـجـيش امل
ْ ـمـن ـخـالل املـبـادرة ؛ ـعـام احلـسـم بالنـسـبة لـنـا)٢٠٠٦(ـلـذلك ـجيـب أن يـكـون ـعـام «

 لـنرش سـيطرتنا ً يف بغـداد، وجعلهـا منطلقـاً خصوصـا؛بتوجيه رضبات قوية ألعدائنا
 . عىل العراق

) - اهللا فرجـهعجـل-جيش اإلمـام املهـدي (ّوقد كلفنا األخوة يف التيار الصدري 
 .» وتطهريها من النواصب بأرسع وقت ممكن،بالقيام بالسيطرة عىل بغداد

ـا (:الحــظ كلمــة  : وكــذا يف النقطــة التاســعة،)النواصــب (: وكلمــة،)كلفـن
ّ عـىل أنصـارنا يف العـراق املكلفـني بالعمـل ضـد ،وألجل إضعاف اإلرهـاب وعزلـه« ّ

ّذ اخلطة املوضوعة للقيام بعمليـات  تنفي:- التيار الصدري:ونقصد- ًّا سلمياإلحتالل
 : ومها، من أجل حتقيق هدفني أساسيني؛ّعسكرية ضد اإلحتالل

 q أمريكـا ) مهادنة( الذين يأخذون علينا ؛ العرباإلحتاللً كسب دعم مناهيض
 .يف العراق

qألجل عدم مهامجة إيران؛ وممارسة ضغط عىل أمريكا . 
 ،اإلحـتاللات عسكرية ذات قيمة ضـد وإذا نجح التيار الصدري يف القيام بعملي

ِفإنه وما قام وسيقوم به حزب اهللا يف لبنان سوف يضـعفان ناقـدي إيـران وأعـدائها يف  ْ ُ ّ
ًالبلدان العربية، ويوفران مربرا  .» ملواصلة دعم إيرانّ

ـجـيش (وقـد وقـع مـا خططـوا لـه، حـيـث قامـت أذرع إيـران الرئيسـية يف العـراق 
ـدي ـدر،املـه ـوات ـب ـد العـسـكريني يف ســامراء يف بتفـجـري )  وـق  )٢٢/٢/٢٠٠٦(مرـق
ـدا ـف ـحـرب تطـهـري ـضـد املـسـلمني ًمتهـي  ، ـشـملت اـسـتباحة املـسـاجد؛)الـسـنة( ألعـن

 وإعـدام املـئـات يف ، وإخـراج أهلهـا منهـا، واالسـتيالء عـىل املنـاطق الـسـنية،وهـدمها
 حيث يقبع اآلالف مـن أهـل السـنة يف السـجون ؛ وداخل السجون،الساحات العامة

 وغريها مـن عرشات السـجون ، ويف وزارة الداخلية، كمعتقل ساحة النسور؛يةالشيع
 . ودياىل، والكوت،الرسية يف بغداد



 
 



 
 

 
 


أهنم ينظرون يف النجوم واألفـالك، ولكـن :ّإن حتقق هذه التوصيات ليس مصدره 

ّ والتنفيـذ الـدقيق لكـل مـا دبـروا لـه مـع حلفـائهم يف العـراق مـن ،التخطيط املحكـم
 .ّية، يؤكد وجود خمططات مفصلة لالستيالء عىل العراقاألحزاب الشيع

ولعل هبذا تتضح الصـورة لـدى املخـدوعني مـن القـوميني واإلسـالميني بجـيش 
 وهـي مقاوـمـة تـسـتهدف ؛املهـدي ودوره يف الـعـراق، وحقيقـة املقاوـمـة التـي يقودـهـا

 . من العراقاإلحتالل وليس إخراج ؛إخراج النواصب من بغداد
 املسلمني أن تتوقف عن متجيد مقتدى الصدر والتيـار الصـدري؛ وعىل هيئة علامء

ألنه الذراع األعنـف للمخطـط اإليـراين، وأن مـا يفعلـه هـذا التيـار ضـد أمريكـا هـو 
 حيـث تـذكر النقطـة التاسـعة ؛لتبييض صورة الشيعة يف املنطقة بعد أخـذ دور سـلمي

ّاملكلفون بالعمل ضد  «:بشكل جيل دئ األمـر، واليـوم ينفـذ يف بـا» ًّا سـلمياإلحـتاللّ
َّ ومـن ثـم السـيطرة عـىل ،)السـنة(هذا التيار خطة إيران لتطهري بغـداد مـن النواصـب  َ

 .مجيع العراق، ألن بغداد هي روح العراق
q  اإلـحـتاللخـطـورة اـلـدور اإلـيـراين يف ازدـيـاد الطائفـيـة يف الـعـراق بـعـد، 

 تـنجح يف ذلـك لـوال حيث ال خيفى عىل أحـد دور أمريكـا يف ذلـك، بيـد أن أمريكـا مل
ـي بـيـدها زـمـام التـيـارات الـشـيعية-مـسـاعدة إـيـران   التـيـارات الـشـيعية يف ِّـحـثِ ب-الـت

  .العراق لتأجيج هذا الرصاع الطائفي
مجهوريـة إيـران اإلسـالمية،  «: كام يف مقدمة هذه اخلطـة؛وألن إيران تصف نفسها

، فقـد حرصـت »رشعـي لـهاملرجعية املدافعة عن املذهب، واملحافظة عليه، واملمثل ال
ّعىل أن توجه أصدقاءها إىل إلصاق هتمة اجلرائم الطائفية بأمريكا وحـدها، وأهنـا هـي 

ًمن يتحمل هذه اجلرائم، مع تربئة إيران من ذلك، جاء هذا واضحا  يف النقطة العـارش ّ
 :التي تقول

ْإن من أهـم مـا جيـب الّرتكيـز عليـه هـو« ُ تربئـة إيـران مـن مسـاعدة :ّ  يف اإلحـتاللْ
ّالعراق، وتأكيد أن التعاون الذي حصل يف بداية الغـزو كـان رضوريـ  للقضـاء عـىل ؛ًاّ



 
 
 



 
 

 
 

 

 . ّالطاغية صدام، وليس لوجود تعاون دائم بيننا وبني أمريكا
ّجيب أن ال نرتك فرصة لتأكيد أن غزو العراق والكوارث التـي تعـرض ويتعـرض  ّ ّ ْ

ّ وليس إيران، وأن من يته؛ْهلا هي من عمل أمريكا ْ  . م إيران ْخيدم أمريكاّ
ِكام جيب إدانة الدعاية التي تقول بأن إيران هي التي تـنرش الفـتن الطائفيـة،   ْ ّ

ِوالتأكـيـد ـعـىل أن أمريـكـا ـهـي الـتـي تزرعـهـا وترعاـهـا، وأن إـيـران ال ـصـلة ـهلـا  ّ ّْ َ ْ َ
 .»ِبالفتن الطائفية يف العراق والبلدان العربية

 ّ عرشات الكتـاب والصـحفيني العـرب ا يف طـرحًدا واضـحَوتطبيق هذا التوجيه ب
 وبعضهم انتبـه لـبعض ،ّأن بعض الكتاب كانوا خمدوعني هبذه الدعاية: مع مالحظة-

.  د: وعـىل سـبيل املثـال ال احلرص،- وهاجم إيران-فيام بعد-حقيقة اخلدعة اإليرانية 
ـه ـورو يف مقاـل ـد ـم ـائفي (:حمـم ـة،الرصاع الـط ـوان املرشوع األمريكــي يف املنطـق  ؛) عـن

ًوبـدهيي أن عمـال كهـذا يمـس وجـدان الشـيعة«:  فيقول،يتحدث عن تفجري سامراء ّ 
ًجدا  ؛، وهيدف إىل تأجيج مشاعر الكراهية واحلقد بني أبناء الشـعب العراقـي الواحـدّ

ّمسـجدا سـني) ١٥٠(حيث متت مهامجة أكثـر مـن  ًا وإحراقهـا، وقتـل عـدد مـن علـامء ً
االت القتـل الطـائفي املتبـادل يف بغـداد السنة من أئمة تلك املساجد، ثـم انـترشت حـ

 !! »اإلحتالل وهي حوادث مل تعرف قط يف تاريخ العراق، ولكنها لعنة ...وغريها
ـل ـهـذه  ـرتويج ملـث وـسـامهت بـعـض الواجـهـات اإلعالمـيـة للـسـنة يف الـعـراق يف اـل

 إنـام  أن النفوذ اإليراين املدمر يف العراق-ًدائام- فهيئة علامء املسلمني تؤكد ؛األكاذيب
األمـني العـام - كـام يف آخـر ترصيـح للـدكتور حـارث الضـاري ؛جاء بمظلة أمريكيـة

أنا أجزم أنـه «:  حيث قال؛)١٤٧١٢( العدد ، السعودية»الرياض«، لصحيفة -للهيئة
 وينتخـي لـنرصة دينـه ووطنـه، ، بأشهر سوف يتامسك الشعب العراقياإلحتاللبعد 

  وأذنـاب، واجلواسـيس، وطـرد العمـالء،وقادر عىل محاية نفسه وأرضـه مـن الغربـاء
 .»اإلحتالل



 
 



 
 

 
 


 ّ حيـث أن املسـيطر األول ! مغاير للحقائق عىل الواقع-الذي قاله الضاري-وهذا 

ّ إيران ومليشياهتا، بـل إن : هي-عىل الصعيد امليداين والسيايس-عىل الساحة العراقية 
ّنيـة بحتـه، وقـد جتلـت  وقواهتا األمنية والعسكرية تعمل بأوامر إيرا،احلكومة الشيعية

 وهـو ،مظاهر النفوذ اإليراين عىل حكومة املالكي يف التفاوض حول االتفاقية األمنيـة
 !! الذي كان يتحرك بام حيقق مصالح إيران أكثر من مصالح العراق نفسه

 اخلطـاب :وكان من الوسائل التي ساعدت إيران يف إلصاق هتمة الطائفية بأمريكا
رفضــها ) ًاّ وإعالميــًاّظاهريــ( التــي أعلنــت ؛املرجعيــاتالعــام للتيــار الصــدري و

، وأمحـد -ّاملقـرب مـن هيئـة علـامء املسـلمني- املرجع جواد اخلاليص :لالحتالل، مثل
، واملرجـع )تابع ملرجعية الصدر األب(احلسني البغدادي، وحممود احلسني الرصخي 

 .قاسم الطائي
لصدري بشكل رصيـح عـىل فكل هؤالء املراجع مل يدينوا إيران أو التيار ا

وبذلك سامهوا يف الـرتويج ملـا تريـد إيـران إيصـاله للـرأي ، دورمها الطائفي
 .العام العريب من براءهتا من الطائفية

الطائفيـة صـناعة (ّكام ساهم يف ترويج هذه الدعاية اإليرانيـة واإلدعـاء بـأن 
 ًا معـتـربين ذـلـك رـضـوخقـسـم كـبـري مـن مجاـعـة اإلـخـوان املسـلمني،) أمريكيـة

 .  ليستتب األمر هلا؛ التي ترمي إىل رضب السنة بالشيعة؛لإلرادة األمريكية
ـرتويج هلــذه الفكــرة  وغريهــا مــن األفكــار -ومــن األقــالم البــارزة يف اـل

ــواردة يف ـهــذه اخلـطــة ــارس الزـعــاترة«الكاـتــب األردين : -املـضــللة اـل  ،»ـي
 .»السبيل«وصحيفة 

q ـة ـة العراقـي ـد الســني للمقاوـم ـي قا؛البـع ـدين  الـت ـد شــباب مـت ـت عــىل ـي  ـم
 ألنـه كشـف عـن الـدور اإليـراين والشـيعي ؛ أزعج إيـران-غالبيته سلفي التوجه-

 .املهادن لالحتالل



 
 
 



 
 

 
 

 

مـن أـجـل ذلـك ـسـعت إيـران يف خطتـهـا لـربط املقاوـمـة بحـزب البـعـث العفلـقـي 
ْوأن نكشـف «:  ففـي النقطـة الثانيـة عرشة؛-كام تكرر يف أكثر من موضـع-الصدامي 

 ، تكفريـيـة،ُ سـنية، مقاومـة طائفـيـة:ـهـي) املقاوـمـة العراقيـة (:ّ يـسـمى بــّحقيقـة أن مـا
ً وتقوم بقتل العراقيني، وتشعل حربا،ُ تنحرص يف مناطق سنية فقط؛ّصدامية  طائفية يف ُ
 . »العراق

 وتسـمية حسـن نرص ، أنه جيب متجيـد مقاومـة حـزب اهللا:ثم تذكر يف هذه النقطة
ّ نستثمر كل عمل أو انجاز حلزب اهللا، لتأكيد أنه يمثل ْجيب أن«: )!سيد املقاومة( :اهللا ّ َّ

 .»ّ وضد أمريكا،ّاملقاومة الرئيسية ضد الكيان الغاصب للقدس الرشيف
ـي ـصـدرت ـعـن املراـجـع واملؤسـسـات الـشـيعية عـقـب   واملطـلـع ـعـىل البياـنـات الـت

 ،ذا العمـل منها اهتم املقاومة السنية هبً جيد أن كثريا؛)٢٠٠٦فرباير (تفجري سامراء يف 
 وانتهـاك حلرمـة آل ،رضب للمقدسـات ...هـذه هـي مقـاومتهم«: مثل قول بعضـهم

 .»البيت النبوي
 األحـزاب الشـيعية :ّإن الطرف األكرب الذي ساهم يف تشـويه صـورة املقاومـة هـو

 عىل العـراق مـع )اخلطر األول( ويعتربهم ،»النواصب «: فالصدر يصفهم بـ؛احلاكمة
يف »  والتكفرييـني،الصـداميني«ألعىل للثـورة اإلسـالمية يـتهم األمريكان، واملجلس ا

 .كل انفجار يقع يف العراق
ّ أن إليران اليـد الطـويل يف تشـويه سـمعة :-يف غري مناسبة-وقد رصحت املقاومة 

ـة ـرويج الـشـائعات،املقاوـمـة العراقـي ـرب ـت ـالم، ، ـع ـار املـضـللة يف وـسـائل اإلـع  واألخـب
ـالتفجريات العشــوائية  ـام ـب ـات الشــعبيةوالقـي ـتهدف التجمـع ـي تـس  ، كاألســواق؛الـت

 .» واجلامعات،واملدارس
q  كـان مههـا احلصـول عـىل اإلحـتاللاملواقف الشـيعية يف العـراق مـن ّ

 .، واستخدام املقاومة كورقة ابتزاز للمحتلأكرب املكاسب السياسية والسيادية



 
 



 
 

 
 


 ْوعلينا أن نعرت«: -وبرصاحة-ففي النقطة التاسعة تعلنها إيران َ اإلرهاب (ف بأن ّْ

ـايب ـاق) ّالصــدامي الوـه ـريب واـسـع النـط ـدعم ـشـعبي ـع ـى ـب ـراق حيـظ  بســبب ؛يف الـع
ّاستخدامه العنف ضد أمريكا ِ ُ.  

ّ عىل أنصارنا يف العـراق املكلفـني بالعمـل ضـد ؛وألجل إضعاف اإلرهاب وعزله ّ
يـات ّ تنفيذ اخلطة املوضوعة للقيام بعمل:- التيار الصدري:ونقصد- ًّا سلمياإلحتالل

 : ومها، من أجل حتقيق هدفني أساسيني؛اإلحتاللّعسكرية ضد 
 q أمريكـا ) مهادنة( الذين يأخذون علينا ؛ العرباإلحتاللً كسب دعم مناهيض

 .يف العراق
qألجل عدم مهامجة إيران؛ وممارسة ضغط عىل أمريكا . 

ـة ضــد  ـات عـسـكرية ذات قيـم ـام بعملـي ـار الصــدري يف القـي وإذا نجــح التـي
ِ فإنه وما قام وسيقوم بـه حـزب اهللا يف لبنـان سـوف يضـعفان ناقـدي ،لاإلحتال ْ ُ ّ

ًإيران وأعدائها يف البلدان العربية، ويوفران مربرا  .» ملواصلة دعم إيرانّ
 عـىل خـالف مـا ؛ُثار السـنة بقيـادة املقاومـة يف العـراقـئـوهذا اعرتاف إيراين باست

 الشـيعة هلـم :ّسـلمني يف العـراق بـأن وهيئة علـامء امل،تروج له بعض التيارات الشيعية
 !نصيب من املقاومة

ُ ومتيـز سـنيتها بعـد قيـام حكومـة اجلعفـري ،ّوقد تكشـف للجميـع هويـة املقاومـة
 ، والتهـجـري، والقتـل، شـملت االعتقـال؛ُبحمـالت واسـعة النطـاق ضـد أهـل السـنة

،  وسـائر أنـواع االضـطهاد والتهمـيش، والطـرد مـن الوظـائف احلكوميـة،والتعذيب
 ونكبـة بغـداد عـىل يـد املليشـيات ،وتأكد هذا األمر بشـكل جـيل بعـد تفجـري سـامراء

 . والعصابات اإليرانية،الشيعية
 أـنـه ال :-منـذ البداـيـة-إـعـالن مقتـدى الـصـدر : ومـن أـسـاليب املراوغـة الـشـيعية

أيـن ذهبـت شـعارات (يملك الفتوى الدينية التي جتيز له محل السالح ضد األمريكان 



 
 
 



 
 

 
 

 

ْ ـمـن أـهـل ّألـكـرب؟ وـملـاذا ال تظـهـر الفـتـاوى الـشـيعية الرسيـعـة باالنتـقـام إالالـشـيطان ا
و مل تندلع !!  لكنه دعا إىل مقاومة شعبية سلمية باملظاهرات واالعتصامات،)!السنة؟

ْبني أنصـار الصـدر واألمريكـان إال بعـد أن قـاموا باعتقـال أحـد قيـادات االشتباكات 
 فكانـت ، باسـم التيـار الصـدري الناطقـة»احلـوزة« وإغالق صـحيفة ،اخلط الصدري

ّ والتـي سـلم بعـدها الثـوار ؛)٢٠٠٤بريـل إ( والنجف يف االشتباكات يف مدينة الثورة
 )!!إياد عالوي(الشيعة سالحهم للحكومة املؤقتة زمن حكم 

 نرى أن االشـتباك الشـيعي املسـلح مـع األمريكـان والصـهاينة ينقسـم إىل ؛وهكذا
 :نوعني
qّد عمل موجه إليهم إما كردة فعل ض.  
q والفـداء،أنظار العامل إلـيهم، ولـيس بمبـادرة وإقـدام عـىل التضـحية أو جللب ، 

 . والشهادة
 واألحـزاب الشـيعية ،قامت السياسة األمريكية بالتعامل مع مليشـيات إيـران

 :يف العراق عىل النحو اآليت
rـا ح ـوى الشــعبية املســاندة ـهل ـى عــام  عــدم االصــطدام هبــذه املليشــيات والـق ـت

 يف اإلحـتالل اندلعت مرتني بني أنصار الصدر و، سوى اشتباكات حمدودة؛)٢٠٠٤(
 .  ومن ثم عادت األمور إىل طبيعتها،)٢٠٠٤( من عام )بريل وأغسطسإ(

r وهـي ( بقيت القوات األمريكية تراقب قوات األمن العراقيـة )٢٠٠٥( يف عام
 وـقـد ،ـحـق اـملـواطنني الـسـنة وـهـي تنـفـذ إجرامـهـا ب،)خـلـيط ـمـن املليـشـيات الـشـيعية

سـجن  «:ُسامهت يف الكشـف عـن بعـض السـجون التـي يـامرس فيهـا التعـذيب مثـل
 .بضغط من بعض السياسيني السنة» اجلادرية

r تركت القوات األمريكية املليشيات الشيعية تبيد أهـل السـنة)٢٠٠٦( يف عام ، 
جراميـة التـي حيث عصـفت باملنـاطق السـنية يف بغـداد وحميطهـا أرشس اهلجـامت اإل



 
 



 
 

 
 


غريت الرتكيبة املذهبية لبغداد. 

تقريـر  »Environment and Planning« عـىل موقـع -ًمـؤخرا-ُوقـد نرش 
 ،)١٩/٩/٢٠٠٨اجلمعـة (يصور التهجري الطائفي، وجاء يف التقرير الـذي نرش يـوم 

 توضـح أن األحيـاء العربيـة السـنية ؛ التقطتها األقـامر االصـطناعية يف الليـلًأن صورا
ثيفة السكان يف بغداد بدأت ختلو من سكاهنا قبل نرش القوات األمريكية اإلضافية الك

 حـدث قبـل تراجـع أعـامل ًاّ طائفيـً، وهو دليل واضح عىل أن تطهريا)٢٠٠٧(يف عام 
 . العنف


 بسبب تصـارع القـوميني الفـرس ؛تعد عالقة إيران بالتيار القومي العريب سيئة
 ومعـاداة العـرب، ،والعرب، فقد كان التيار القـومي العـرويب يـتهم إيـران بالشـعوبية

 الـذين ؛ من أصحاب النزعة القومية العربية؛وهذا األمر ينسحب عىل الشيعة العرب
 .وقفوا بوجه التوجهات اإليرانية الطامعة
 طمـوح توسـعي عـدواين، بيـنام : يالحـظ أنـه؛والدارس للطموح القومي اإليراين

 . طموح وحدوي:الطموح القومي العريب
القوميـة الفارسـية، والفكـر :  مهـا،واألطامع التوسـعية اإليرانيـة تنبـع مـن عـاملني

الشـيعي، وقـد جيتـمـع هـذان العـامالن، وـقـد ينفصـال، وقـد يـسـتغل أحـدمها اآلـخـر، 
ّاسـتغل التشـيع للتوسـع يف حميطـه، وأرسـل ) ٍ قومي إيـراين معـاد للـدينوهو(فالشاه 

 وطلب حمسـن ،ً بناء عىل طلب أبناء مدينة صور، للبنان)م١٩٥٩(موسى الصدر سنة 
 بدعوى سد الفراغ ، واملرجع اإليراين الربوجردي،)مرجع الشيعة يف العراق(احلكيم 

  .دين املوسويالذي تركه موت العامل الشيعي عبد احلسني رشف ال
وـخـالل ـفـرتة قـصـرية حـصـل الـصـدر ـعـىل اجلنـسـية اللبنانـيـة بمرـسـوم مجـهـوري، 
وأصبحت له عالقة قوية مع الرئيس اللبنـاين يف ذلـك الوقـت فـؤاد شـهاب، وكانـت 
مهمة الصدر سحب الشباب الشيعي يف لبنـان مـن التيـار اليسـاري والقـومي بتوجيـه 



 
 
 



 
 

 
 

 

 . )١(من شاه إيران
ّومية مل متنعه من استغالل التشيع، ومل يمنع قيادات التشـيع إن طموحات الشاه الق ّ

 !!؟من االستفادة من الشاه، فلامذا مل يفهم أصحاب التوجه القومي العريب ذلك
 لتنفيـذ مطـامع إيـران يف ؛ آليـة اسـتغالل التيـار القـومي العـريب: كام تتناول اخلطـة

بيـة العنرصيـة املاسـونية؛ التـي ّورغم أننا ضد القوميـة العر«:  فتقول،النقطة السادسة
َفـإن االسـتفادة مـن القـوميني العـرب أمـر مهـمّتقسم املسلمني عىل أساس عرقي،  ِ ّ 

ًجـدا ً؛ ألن اسـتاملة بعـضـهم إىل جانبنـا سـوف يـسـبب للعفالقـة والصـداميني إحراـجـاّ ّّ 
ّ، ويمنعهم من جتميع التيارات القومية ضدناًكبريا ْ ِ. 

ْنه متكن من اخـرتاق أهـم التنظـيامت القوميـة؛ وهـو أ: ّونسجل حلزب اهللا يف لبنان ِ ّ ّ
 وبتوجيه مبارش منّا، وجعل املـؤمتر مـن أهـم منـابر الـدفاع عـن ،املؤمتر القومي العريب

ّمجهورية إيران اإلسالمية، والرد عىل هجامت الصداميني العنرصيـني علينـا، ومـنعهم  ّ
 .من احلصول عىل دعم كل القوميني العرب

َأن ال يرتدد يف منْح املزيد من املـال، وأن يتحمـل جشـع (.....) يد  وعىل األخ الس َ َ ّّ َْ ِ ِ
 ،ّالبعض يف طلباتـه املاليـة؛ ألن املـال ال قيمـة لـه مقارنـة بـاخرتاق القـوى املعاديـة لنـا

 .»وحتقيق أهدافنا اجلوهرية
  !! عنرصية وماسونية:وليالحظ القارئ وصف إيران للحركات القومية بأهنا

 :  عدة أسئلةو هنا تطرح
 ! فلامذا تتعامل معها إيران؟،إذا كانت احلركات القومية ماسونية

) الفارسـية(وملاذا يثني عليها وجيتمع معها حسن نرص اهللا؟ وهل القومية اإليرانية 

                                                
: ، ومقـال)١ج( »جملـة السـنة«، حممد رسور، )املرحلة التي سبقت تأسيس حزب اهللا(: مقال )١(

 /٨/٨( »جريـدة الرشق األوسـط«، غسـان اإلمـام، )شيعة لبنـان مـن احلزبيـة إىل الطائفيـة(
 .)م٢٠٠٦



 
 



 
 

 
 


  بخالف ذلك؟ 

 !؟ فلامذا ال يتعامل مع الصهيونية،وإذا جاز التعامل مع املاسونية
 فلـامذا تعتـرب إيـران ،ضـاد لإلسـالم؛ كـالقومينيوإذا جاز التعامل مع العميـل وامل

الدول واألفراد املتعاملني مع أمريكا والغرب وإرسائيل عمالء؟؟ أم أنه جيوز إليـران 
 ما ال جيوز لغريها؟ وأهنم هم أحباب اهللا، وشعب اهللا املختار؟ 

ْ أنـه متكـن مـن اخـرتاق :ونسجل حلـزب اهللا يف لبنـان «:وليالحظ القارئ قوهلم ِ ّ ّ
 هكذا يعاملوننـا ،» وبتوجيه مبارش منّا،)املؤمتر القومي العريب(هم التنظيامت القومية أ

شـيعة يف كـل وصـدقوا فهـذا هـو ديـدن ال!  والنفـاق، والدجل، والكذب،باالخرتاق
 !؟تارخيهم، فام اجلديد

 فهي تعمل ما خيدمها عىل صعيد الدولة واملذهب، بـل نلـوم ،ونحن ال نلوم إيران
 وقد جـاء يف بيـان األمانـة العامـة للمـؤمتر القـومي !مي الذي مل يفهم اللعبةالتيار القو

ـه األـخـري-الـعـريب  ـؤيت ثامرـهـا-يف اجتامـع ـد أن اخلـطـة ـت ـا يؤـك ـؤمتر «:  ـم ـف اـمل إن موـق
 لألمة العربية، وأن ًّا إسالميًّا اسرتاتيجيً الذي يعترب إيران عمقا؛القومي العريب الثابت
 - إليران يف رصاعها مع مشاريع اهليمنة الصهيوًّااسرتاتيجي ًاعمق األمة العربية تشكل

 .»أمريكية
وقد قام األستاذ القومي العراقي صالح املختار بكشف املسـتور مـن حـال املـؤمتر 

انتهـاء موسـم سـبات : ( ومدى التغلغل اإليراين فيه، وذلـك يف مقالـه،القومي العريب
إن «: ، فقـال»املحـرر«ر عـىل موقـع املنشـو) اجلزء الثالث/اجلواسيس ينهضون: اخللد

 والتـي وصـلت حـد ممارسـة نفـوذ رئـييس داخـل ؛املناجذ اإليرانيـة يف الـوطن العـريب
ن تكون خـط الـدفاع األول عـن العروبـة، وهـي أ : كان يفرتض من تسميتها،املنظمة

ًاملؤمتر القومي العريب، والتي قبلت يف عضويتها أشخاصا حيملـون اجلنسـية اإليرانيـة، 
خذوا يتحدثون من أ، و-مستشار وزير اإلعالم اإليراين- حممد صادق احلسيني :مثل

 وضـد ، وضـد شـعب األحـواز املحتلـة، عن إيـرانًداخل املؤمتر القومي العريب دفاعا



 
 
 



 
 

 
 

 

ْالعـراق املحـتـل، ويكـذبون ـمـن يقـول ـبـأن إليـران مـطـامع رسـمية يف اخلـلـيج الـعـريب  ّ
تخباري يـتم مـن خـالل منظمـة قوميـة وغريه، يف أكرب فضيحة رشوة مالية وخداع اس

 !عربية
من داخل هذا املؤمتر أخـذت عنـارص مـن مناجـذ إيـران تشـكك بطبيعـة املقاومـة 
العراقية، وتصفها بأهنا حتولت إىل حرب طائفية، وبدعم من قنوات عديدة، تعـد هـي 

، ومن ثـم »اجلزيرة« وبشكل خاص داخل قناة ؛األخرى من مناجذ أمريكا اإلعالمية
 !  يف لبنان-اآلن-ن املقاومة احلقيقية أالفرصة للقول بوجدت 

 !)ّسـيد املقاومـة (:وجاء الوصف املشبوه واخلطـري وامللغـوم حلسـن نرص اهللا بأنـه
 واحلـط مـن شـأن ، لرفـع اسـم نرص اهللا؛ عـن تنفيـذ أوامـر املخـابرات اإليرانيـةًتعبريا

اؤها وقادهتـا هـم أسـياد  التي هـي يف الواقـع سـيدة الشـارع، وشـهد؛املقاومة العراقية
ـة ـه ؛املقاوـم ـي بمرجعيـت ـراين، وال يلتـق ـع االســتعامر اإلـي ـن يتـب ـيس ـم وهــو عــيل - وـل
ً ويقبل يـده، يف تعبـري ال خيطـئ أبـداّ إال-خامنئي  ؛ عـن نوعيـة عالقـة نرص اهللا بـإيرانّ

هـو » حـزب اهللا«وبام أن مـن يـدعم !  تصل حد تقبيل اليد،وهي عالقة تبعية وعبودية
ً جدان دعم إيران رضوريإ ف،إيران  .»! ملواجهة أمريكاّ

 يف نقـده ، األستاذ مهنا حبيل:وقد نبه عىل إخرتاق إيران للمؤمتر العريب اإلسالمي
مدير عـام مركـز دراسـات الوحـدة -ملقالة العراقي املقيم يف لبنان خري الدين حسيب 

بلتـه مـع قنـاة  عـن إيـران يف مقا-ًأيضـا-، وكان قد سـبق حلسـيب أن دافـع )١(-العربية
 .)٢()م١٩/٩/٢٠٠٧(املستقلة يف 

 -ًأحيانا- اإلشارة إىل أن ترصحيات مدح حزب اهللا وإيران :ولعل من نافلة القول

                                                
)١( http://www .almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=56662 

http://www .almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=47922 
)٢(  http://www .alarabalyawm.net/pages.php?news_id=46843&select=حلقتني 

http://www .alarabalyawm.net/pages.php?news_id=46843&select=حلقتني  



 
 



 
 

 
 


 الكاتـب القـومي الفلسـطيني املقـيم يف بريطانيـا-التي يطلقهـا عبـد البـاري عطـوان، 

هـم  وهـؤالء ،ً هي األكثر خطـرا؛، وقوميو مرص-»القدس العريب« وصاحب جريدة 
 ـسـيام اخلـط اليـسـاري ـمـنهم، ؛ فـقـد أعجبـوا ـبـالثورة اإليرانيـة! بالتشـيعًاألكثـر جـهـال

 !!وازداد ذلك اإلعجاب واملدح بعد ظهور حزب اهللا
 ينتـمـي لفـكـر ،وـهـو تـيـار ـقـومي-ترـجـع عالـقـة إـيـران بالتـيـار الـنـارصي  -٢

 وقـد ، جلذور قديمة يف دعم مخينـي وثورتـه ضـد الشـاه،-النارص مجال عبد
، ومصـطفى » والثـورة اإليرانيـة،عبـد النـارص«هذا الدعم فتحي الديب يف كتابه وثق 

ـي صــدر- ـشـمران ـد رئاـسـة أيب احلـسـن بـن ـراين يف عـه ـدفاع اإلـي ـر اـل ـه -وزـي ، يف كتاـب
 .»لبنان «:املعنون

حتيـة « : تـدعى!وكثري مـن النـاس ال يعـرف أن زوجـة عبـد النـارص كانـت إيرانيـة
  !!هنا هبائيةإ :اين، ويقالّ وهي ابنة تاجر سجاد إير،»كاظم

ْ ـمـن أجـل ـتـرويج ؛ونجـد اخلـطـة تركـز ـعـىل اإلعالميـني والـصـحفيني النـارصيني
جيـب عـىل األحـزاب الصـديقة لنـا يف «:  فتقول اخلطة يف البنـد السـابع،دعايات إيران

ّ التوقف عن مهامجة كل القوى القوميـة، والَرتكيـز عـىل العفالقـة الصـداميني :العراق ْ ّ
ُمل عىل جر النارصيني إىل صفنا بكافة الطرقفقط، والع ّ ْ ومهام كلفنـا ذلـك مـن مـال ،ِّ ِ ّ

ـه الـسـاحقة، ًا خصوـصـ؛وجـهـد ـث أـصـبح التـيـار الـنـارصي معـنـا بغالبيـت  يف مرص، حـي
ـا ـارصيني يف مرص ـعـن مجهوريتـن ـاع بـعـض الـن ـوة ،وـشـاهدنا برسور دـف ّ وتصــدهيم بـق ّ

 .»ملحاوالت إدانة مواقفنا يف العراق
ْي مجع من الكتاب النارصيني وقد أصبح تصد  للدفاع بكل ما أوتـوا مـن -اليوم-َ

 رغـم عـداء ؛ً أمـرا غـري مسـتغرب:قوة عن إيران، مع اإلعجاب الواضـح بحـزب اهللا
 !! النارصيني املكشوف واملبالغ فيه لإلسالميني بشكل عام

ـر ـصـحيفة -فـهـذا بـكـر ـصـدقي  ـة»األـسـبوع«رـئـيس حترـي ـهـذه «:  يـقـول- املرصـي



 
 
 



 
 

 
 

 

 جيـب ؛سمومة التي تنطلق ضد حزب اهللا عىل الساحة اللبنانية وخارجهااألصوات امل
 وعـن ، وأن تتوقف، فهؤالء هم آخر من يتحـدث عـن لبنـان،عليها أن تلتزم الصمت

 .»! وعن أمنه،استقالله
 بـل ، وهو ال يكتفي هبذا!)سيد املقاومة (:ويصف بكر صدقي حسن نرص اهللا بأنه

 سـيفتح الطريـق ًزع سـالح حـزب املقاومـة حـتام أو نـ،سـقوط سـوريا«: ًيضيف قائال
 .)١(»لتمرير املخطط ضد عواصم عربية أخرى

 ،)النـارصيون والشـيعة (: بعنوانً وهو عادل اجلوجري مقاال،وكتب نارصي آخر
:  جـاء فيـه،)١٨/٦/٢٠٠٨( بتاريخ ،»املؤمتر النارصي العام«وهو منشور عىل موقع 

وهـي ، ارت دولـة كبـرية وحموريـة يف املنطقـة أن إيـران صـ:-اليوم-وعلينا أن ندرك «
 .» مرشوعها الثوري-ومن حقها-لدهيا 

النـارصيون احلكومـات العربيـة التـي   يـدين:ويف هـذا الصـدد«: -ًأيضـا-ويقول 
 وهـو ؛ فالعدو واضـح! إيران:حاولت أن تستبدل العدو الصهيوين بعدو ومهي اسمه

 .تل العراق وحي، ومزارع شبعا، واجلوالن،الذي حيتل فلسطني
 فهو أمـر مرفـوض ؛ أو عراقية،مشكالت احتالل إيران ألراض عربية إماراتية أما

القوميني، لكننا ندعو إىل حل هذه املشكالت باحلوار مع إيـران الدولـة  من النارصيني
 .» هلاً للقوة العربية وظهرياًتشكل رديفا املسلمة التي

 ،عقد بعض القيادات النارصيـة:  واستغالهلم،ومن أمثلة تسخري إيران للنارصيني
 ،)التـاريخ والواقـع: السـعودية - العالقات املرصيـة (:وآخرين يف مرص ندوة بعنوان

ّ واالدعـاء بـأن آل سـعود يكنـون عـداء وكراهيـة تارخييـة ،استغلوها ملهامجة السعودية
  !شديدة للشعب املرصي

يف القـاهرة السـفري وقد ذكرت األنباء بأن رئيس مكتب رعايـة املصـالح اإليرانيـة 

                                                
 .)م٢/١٠/٢٠٠٦( »ة األسبوعصحيف« )١(



 
 



 
 

 
 


٢٥٠(ً حيـث خصـص مبلغـا قـدره ؛سيد حسني رجبي وراء متويل النـدوة املـذكورة (

 وإقامتهم يف أرقى الفنـادق املرصيـة، ، وسفرهم،ُ أجور املحارضين: منها،ألف دوالر
احلـزب النـارصي (وقد وصل التمويل اإليراين املخصص من قبل السـفري رجبـي إىل 

 الـذي ادعـى ؛)عـيل أبـو اخلـري(لكاتب املرصي الشـيعي عن طريق ا) القومي املرصي
، بينام يدعي أمام الباحثني يف »مركز ابن اهليثم للدراسات«خالل مداخلة له بأنه مدير 
ـه ـمـدير   ، ومـقـره دمـشـق،»مرـكـز الـفـارايب للدراـسـات اإلـسـالمية«دمـشـق وـعـامن بأـن

 . والقاهرة،وطهران
 عـرب الباـحـث ؛طالعـات اإليرانيـة متـوهلام ـخمـابرات اإل!وكالمهـا مركـزان ومهيـان

 الـذي يتحـرك بجـواز سـفر عراقـي آخـر ؛ قاسم تقـي مـوىل:اإليراين من أصل عراقي
 ، ودمشـق، وطهـران، والـذي يتنقـل بـني بغـداد،)حممد صادق اهلاشمي (:حيمل اسم

 ؛ مدير مؤسسـة اإلمـام اخلـوئي، ويتعاون مع عبد الصاحب اخلوئي، والقاهرة،وعامن
ـي متوـهلـا امل ـةالـت ـدن،ـخـابرات الربيطانـي ـرئيس لـن  وـهلـا مـقـرات أـخـرى يف ، ومقرـهـا اـل

 . )١( وإيران، والعراق،أوروبا


q  ــامل ــرية يف الـع ــات اإلســـالمية الكـب ــن احلرـك ــة اإلخـــوان ـم ألن حرـك
ـران  أو التـقـاطع معـهـا،اإلـسـالمي، فـقـد ـسـعت إـيـران الـسـتغالهلا ـام حيـقـق إلـي  ـب

ً جداًب كبريةمكاس  عىل حساهبا، وقد أفردت اخلطة النقطة الثامنة للتعامل مـع مجاعـة ّ
 كـاإلخوان املسـلمني، ؛ّإن التنظيامت الناصبية املعادية لنا باألصـل«:  فقالت،اإلخوان

ّجتد أهنا أقرب إلينا من العفالقة العلامنيني؛ لـذلك فـإن متتـني العالقـة معهـم رضورة ًْ  ؛ّ
ْت تارخيية يف مرص بشكل خاص عن طريقهمألجل حتقيق اخرتاقا  عرب املساعدة عىل ؛ِ

                                                
انظر املزيد عن هذه الندوة املشبوهة، وعن اخـرتاق إيـران للنـارصيني، وبعـض أنشـطتهم يف  )١(
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ْانتشار املذهب يف مرص  . تعاوننا مع اإلخوان املسلمني هناك: حتت غطاء،ِ
ُ أن نكون كرماء:وجيب يف هذا الصدد ً جداْ ّ مع هؤالء؛ ألهنم أقدر من غريهم عىل ّ

 .»عزل التيارات القومية العنرصية العربية
ّ كـام تبـدى ذلـك يف ؛يني قد نجحوا يف هذه التوصية بدرجة كبـريةويبدو أن اإليران

ختيل مجاعة اإلخوان املسلمني عن الشيخ القرضاوى يف مواجهته مـع التشـيع يف شـهر 
، بل لقد كانت غالب املواقف املعلنة للجامعة وللمرشد تقف يف الصف )٨/٢٠٠٨(

 وهـي )٢٠٠٦متـوز (اإليراين ضد القرضـاوي، كـام أن مجاعـة اإلخـوان ومنـذ حـرب 
 ؛ واملنتقدة للمحذرين من املرشوع الشيعي،ًتطلق سيال من الترصحيات املؤيدة إليران

 والطائفي، وتصاعدت هذه املواقف والترصحيـات املؤيـدة ، السيايس:عىل الصعيدين
 وتواصل حتى إعالن القبض عىل ،والداعمة إليران بعد العدوان اإلرسائييل عىل غزة

 . مرصخلية حزب اهللا يف
ـل بـحـق أـهـل الـسـنة الـعـراقيني ،ْ ـمـن إـبـادة؛ورـغـم ـكـل ـمـا ـجـرى يف الـعـراق  وقـت

 وامليلشـيات الشـيعية املدعومـة مـن ، واحلكومة الشـيعية،والفلسطينيني من قبل إيران
  !! إال أن مجاعة اإلخوان لزمت الصمت حيال ذلك؛إيران

 :ولنا عىل هذه النقطة عدة تعليقات
rـًاـفـ اعرتا: تـشـكل ـهـذه النقـطـة ـأن ًا وواـضـحً رصـحيـاًّا ـشـيعيًاّ إيرانـي اإلـخـوان « ـب

، وهو ما يوضح حقيقـة اخلـداع الشـيعي يف التعامـل مـع اإلخـوان »املسلمني نواصب
 واخلروج عن اإلسالم، بل هـو ، التكفري:ومحاس، والنواصب يف الفكر الشيعي تعني
سـاهل جتـاه  املترغـم املوقـف اإلخـواين! عندهم كفر أشد من كفر اليهـود والنصـارى

 !إيران والشيعة
rمـقـدار التـلـون واـخلـداع اـلـذي يتمـتـع ـبـه الـسـيايس : ـكـام ـيـتجىل يف ـهـذه النقـطـة ّ

لكـنهم ! ّاإليراين والشيعي، فبالرغم من أن اإلخوان يف نظر اإليرانيني والشيعة أعداء
  .أقرب للشيعة من القوميني العرب



 
 



 
 

 
 


ا مطيـة إلزالـة القـوميني  ليسـتخدمو؛ّوهلذا السبب جيب أن متتن العالقـات معهـم 

ْ ومن ثـم يـتم الـتخلص مـن مجاعـة اإلخـوان، وهـذا أمـر يسـري عنـد ،من طريق إيران ّ
 .الشيعة
rبـأن يكونـوا مـدخال؛ًا مـن مجاعـة اإلخـوانّ املطلوب إيرانيـ: ترشح هذه النقطة  ً

 من خالل إغداق الشيعة املال عـىل إخـوان مرص، وهـو مـدخل ؛لنرش التشيع يف مرص
 .ب سوء األحوال املعيشية يف مرص بسب؛ّجيد

ـة  ـب مليـئ ـانوا يســلمون حقاـئ ـرانيني ـك ـا أحــد األفاضــل عــىل أن اإلـي ـد أطلعـن ّوـق
نحـتفظ - حتاد علـامء املسـلمنيا ومن ،بالدوالرات لعدة أشخاص من مجاعة اإلخوان

 !! ًيف مؤمتر إسالمي عقد مؤخرا برتكيا - بأسامئهم»الراصد«يف 
 موـقـف سـلبي ـمـن اجتـيـاح ـحـزب اهللا :-ملـثـالعـىل ـسـبيل ا-وقـد ـكـان لإلـخـوان 

ً شابا من شباب بـريوت، فبـدال)٢٠( وقتل ما يزيد عىل ،)٧/٥/٢٠٠٨(لبريوت يف  ً 
 )إخوان األردن( الناطقة باسم ، األسبوعية»السبيل«من إدانة االجتياح كتبت جريدة 

لشـيعة ، ومل ترش إىل عـدوان ا»أمريكا ختـذل حلفاءهـا يف لبنـان«: عىل صفحتها األوىل
 !!وحزب اهللا عىل بريوت وأهلها

 أو التساوق مـع الرغبـة اإليرانيـة ، يشري إىل مدى االنصياع التام؛مثل هذا العنوان
 ؛عمـوم املسـلمنيمـن األرواح التـي أزهقـت م أمريكا فقـط، فـإهنم مل يلتفتـوا إىل ذيف 
ـوا ـعـن ـحـو ـط دافـع ـريوت، فـق ـي أهيـنـت يف ـب ـهالـت ـم يعتربوـن ـيعي؛ ألـهن  :زب اهللا الـش

 !!اجلوهرة املقدسة التي ال جيوز املساس هبا
إخـوان :  باسـتثناء؛وغالب مجاعات اإلخوان يف العامل اإلسالمي عىل هذه الشاكلة

 . ونأمل بتغري إخوان لبنان بعد األحداث األخرية،)١(العراق، وإخوان سوريا

                                                
 ، وحركـة محـاس،يبدوا أن موقف إخوان سوريا قد بدأ يتغري بتأثري مـن قبـل قيـادة اإلخـوان )١(

 .يدعوى الوساطة واملصاحلة مع النظام السور ب؛وإيران



 
 
 



 
 

 
 

 

ة ّ أهنـم ذاقـوا األمـرين مـن الشـيع:وسبب هذا التاميز عند إخوان العـراق وسـوريا
ّ حتـى تبـدلت آراؤهـم املتسـاهلة ؛)فرقـة مـن فـرق الشـيعة(األثني عرشية والنصريية 

 ـمـع وجـود بـعـض الشخـصـيات اإلخوانـيـة التـي ـتـدرك حقيـقـة إـيـران ،بشـأن التـشـيع
 . ولكن ليس هلا تأثري عىل مسار اجلامعة؛والتشيع

 وخاصـة- ترديد كثري مـن الرمـوز واملنـابر اإلخوانيـة :ومن صور تطبيقات اخلطة
جيـب نرش « : للدعاية اإليرانية التي فصلتها النقطة احلادية عرش بـالقول-حركة محاس

ّ والقائلة بأن املواجهة ،الفكرة الواردة يف أحد ترصحيات املرشد األعىل السيد خامنئي
 :اآلن هي بني

lومحاس يف جبهة، وسوريا، ومعها حزب اهللا؛ مجهورية إيران اإلسالمية . 
lوالـقـوى السياـسـية التابـعـة ،ف معهـا ـمـن األنظـمـة العربيـةْ وـمـن يـقـ؛ وأمريكـا 

 .»ألمريكا يف جبهة ثانية
 بسـبب حتـذيره مـن ؛ عندما هاجم اإليرانيون والشـيعة الشـيخ القرضـاويً:فمثال

 نـذر ..اهلجمـة عـىل القرضـاوي(: ًالغزو الشيعي، كتب يارس الزعـاترة مقـاال بعنـوان
ـكـالم الـشـيخ ـعـن االـخـرتاق ـعـىل بـعـض رـبـام انـطـوى «:  ـجـاء فـيـه،)احلـرب املذهبـيـة

مـن املؤكـد أن هجمـة سـنية عـىل األقليـة الشـيعية .. املبالغة، وهو كذلك يف اعتقـادي
ستكون هلا تداعياهتا املرة، ليس عـىل إيـران والشـيعة فحسـب، )  هجمة فكرية:أعني(

و َّسيام أن احتامالت جتاوزها لإلطار الفكري ستكون قوية، وهـ  ال؛بل عىل األمة ككل
 .» وأعداء األمة،بالضبط ما تريده أمريكا


 وهـو ذراع إيـران يف املنطقـة ولبنـان، وقـد أسسـته إيـران ،حزب اهللا حزب شـيعي

 التـي تبـني كيـف اسـتخدم هـذا احلـزب ؛ما جاء يف النقطة الثالثـة: لعدة أغراض منها
 وألجـل تـوفري جـو مناسـب لنـا «: ذريعة لرصف األنظار عـام تفعلـه إيـران يف العـراق

ًعربيا-  للقيام بعملية السيطرة عىل بغداد، وعدم توفري الفرصة للرتكيز عىل أحداث -ّ



 
 



 
 

 
 


  ؛ أصدر املرشد األعىل السـيد خـامنئي أوامـره للسـيد حسـن نرص اهللا؛العراق القادمة

 عن طريق االشتباك مع الكيان الصـهيوين الغاصـب ،َجلعل لبنان ساحة جلب األنظار
 لضامن حشد الرأي العام العريب مع إيـران، ومنـع مهامجتهـا بسـبب ؛دس الرشيفللق

ُ ألجـل حتقيـق أفضـل صـمود ؛ّالعراق؛ وألجل ذلك وفرنا حلزب اهللا كـل مـا حيتاجـه
ُ مما يضعف قدرة أعدائنا عىل مهامجتنا بنجاح، ويسمح ببقاء الكثري مـن املثقفـني ،ممكن ُُ ِ ْ

 حزب اهللا من انتصارات ومكاسب إسـرتاتيجية، العرب معنا، مستندين عىل ما حيققه
 .رغم الضغوط العربية الشعبية عليهم

ّ أن السيطرة عىل العراق لن تنجح إال :وجيب أن ال يغيب عن البال أمر مهم؛ وهو
قنـا عـىل رأسـيهام بقـوة َرَ وط، والكيان الغاصب لفلسطني،إذا كنّا مبادرين ضد أمريكا

م لنا، مهام كانت سياساتنا يف العراق مرفوضـة مـن ّ وتوفر دعمه،تثري إعجاب العرب
 .»قبل العنارص القومية الشوفينية العلامنية العربية

 : من أغراض وأهداف إنشاء حزب اهللا:ًإذا
التعمية والتغطية عىل فضائح الشيعة وإيران يف املنطقة. 

 ـكـام-، ـفـاألمر )٢٠٠٦ـمتـوز (ولـقـد أحـسـنوا يف التعـبـري ـعـن حقيـقـة ـمـا ـجـرى يف 
 وقتل أهل السـنة ، لرصف األنظار عن ذبح؛ ال يعدو مناورة صغرية-ّيصوره أصحابه

، إىل نرص مزعـوم حيققـه الشـيعة -عىل وجه اخلصـوص- وبغداد ،-عامة-يف العراق 
 !للمسلمني

؛)املـؤمتر القـومي الـعـريب(  مـن اخـرتاق التـيـار القـومي املمثـل ـبــ؛ّ مـا مـر ذـكـره 
 .-ّكام مر يف النقطة السادسة-رسية لرتويج املصالح القومية الفا

وإذا نجـح التيـار الصـدري يف «:  كـام ذكـر يف النقطـة التاسـعة؛ الرتويج إليـران
ّ فإنه وما قام وسيقوم به حزب اهللا ،اإلحتاللالقيام بعمليات عسكرية ذات قيمة ضد 

ّيف لبنان سوف يضـعفان ناقـدي إيـران وأعـدائها يف البلـدان العربيـة، ويـوفران ِ ْ ً مـربرا ُ
 .»ملواصلة دعم إيران



 
 
 



 
 

 
 

 

يف مقابـل معسـكر الـوالء األمريكـي، وقـد ذكـر يف ، مترير فكرة معسكر املامنعة 
جيب نرش الفكرة الواردة يف أحـد ترصحيـات املرشـد األعـىل السـيد «: النقطة العارشة

 : هي بني-اآلن-ّبأن املواجهة :  والقائلة،خامنئي
lومحاس يف جبهة، وسوريا،حزب اهللا ومعها ؛ مجهورية إيران اإلسالمية . 
lوالـقـوى السياـسـية التابـعـة ،ْ وـمـن يـقـف معهـا ـمـن األنظـمـة العربيـة؛ وأمريكـا 

 .»ألمريكا يف جبهة ثانية
َّجيـب أن نسـتثمر كـل عمـل أو «:  حماولة احتكار املقاومة يف النقطة الثانية عرشة ْ

ّانجاز حلزب اهللا، لتأكيد أنـه يمثـل املقاومـة الرئيسـية ّ ضـد الكيـان الغاصـب للقـدس ّ
ّ وضد أمريكا، وأن نكشف حقيقة أن ما يسمى بـ،الرشيف ّ ْ  :هـي) املقاومة العراقيـة (:ّ

 وتقـوم بقتـل ،ُ تنحرص يف مناطق سـنية فقـط؛ّ صدامية، تكفريية،ُ سنية،مقاومة طائفية
ًالعراقيني، وتشعل حربا  .» طائفية يف العراقُ

وخداع السذج، التمويه ّ  يف ًوال نجـد مانعـا«: كـر يف النقطـة الثالثـة عرشة بام ذ؛ُ
ًعربيـاْ من أجل جتنّب عزلـه ؛قيام البعض بنقد موقف إيران من العراق هبدوء ، ولكـن ّ

ّ التمسك بدعم حزب اهللا، وعدم املساومة حـول هـذا األمـر بـأي :جيب يف هذه احلالة ّ
ّ ومهامجة من يشكك بحزب اهللا،َشكل من األشكال ْ«. 

ما جـرى يف غـزة، فـرغم أن حـزب اهللا وإيـران مل يقـدما لغـزة شـيئا : ومن ذلك ً
ًفعليا  إال أن حزب اهللا حاول اسـتغالل قضـية ؛ يزيد عىل ما قدمته دول حمور اإلعتدالّ

 !!لدى محاس» عتالة«القبض عىل بعض أفراده يف مرص، والقول بأهنم كانوا 
 هـذه السـنني بتهريـب ّوهذا يشكل مصادرة لكل اجلهود السنية التـي قامـت طيلـة

 !!السالح حلامس يف غزة عرب مرص


q العنرصية الفارسية متأصلة يف إيران: 
 ألجـل عـدم مهامجـة ؛وممارسـة ضـغط عـىل أمريكـا«: فقد جاء يف النقطة التاسـعة



 
 



 
 

 
 


  ولتذهب كل البلـدان ، فالعمل عىل ضامن عدم مهامجة أمريكا إليران هو املهم،»إيران

 .ة إىل اجلحيماإلسالمي
 والتي تنظر نظرة دونية إىل كل ما هو غـري ؛إهنا النظرة االستعالئية الفارسية

 .إيراين/فاريس
q  استغالل قضية فلسطني جللب إعجاب اجلامهري العربية فقط مـن أجـل

 . احتالل العراق: مثل،مترير خمططات أخرى
ّ أن السـيطرة :م؛ وهـووجيب أن ال يغيب عن البال أمـر مهـ«: جاء يف النقطة الثالثة

 ، والكيـان الغاصـب لفلسـطني،عىل العراق لن تنجح إال إذا كنّا مبادرين ضد أمريكـا
َوطرقـنـا ـعـىل رأـسـيهام بـقـوة تـثـري إعـجـاب الـعـرب ّ وـتـوفر دعمـهـم لـنـا، مـهـام كاـنـت ،َ

 .»سياساتنا يف العراق مرفوضة من قبل العنارص القومية الشوفينية العلامنية العربية
q كام جاء يف الفقرة الثانيـة؛ل والتطهري الطائفي هو املنهج املتبعاالستئصا  :

) -عجـل اهللا فرجـه-جـيش اإلمـام املهـدي (ّوقد كلفنا األخـوة يف التيـار الصـدري «
 .» وتطهريها من النواصب بأرسع وقت ممكن،بالقيام بالسيطرة عىل بغداد

q ة باحلقـد  لشحن اجلامهـري الشـيعي؛مواصلة إدعاء املظلومية املزعومة
 جلـلـب عطـف املـسـلمني -اليـوم- وهـا ـهـم الشـيعة يـسـتخدموهنا ،عـىل أهـل الـسـنة

ـيهم ـة عرشة؛عـل ـة الثانـي ـام يف النقـط ـن الرضوري يف هــذا الصــدد«:  ـك  اســتخدام :وـم
 وما أعقبها من هجامت إجراميـة ، وحتليل دمهم،َالفتاوى التي صدرت بتكفري الشيعة
 .»جل إثبات ذلك أل؛ّدموية ضد شيعة آل البيت املظلومني

إعادة احلق إىل أهله بعد حوايل «:  نصت الوثيقة يف النقطة األوىل عىل فكرة؛ًوأيضا
 .» عىل سلبهً قرنا)١٤(

ْإن اإلسالم سيعود إىل أصـوله التـي غيبتهـا رسقـة اخلالفـة، «: ويف النقطة اخلامسة
 . »ً قرنا)١٤(وسوف ننجح فيام أجهضه أعداء آل البيت قبل 



 
 
 



 
 

 
 

 

 مما يتكرر عـىل »ً قرنا)١٤(غياب احلق اإلسالمي منذ « :ذه العبارةلقد أصبحت ه
 ! وحتى من العلامنيني منهم؛لسان كثري من ساسة الشيعة يف العراق اليوم

ـة ـذه الوثيـق ـرتني يف ـه ـة ـم ـذه املقوـل ـرار ـه ـه ؛وتـك ـذي يبطـن ـد اـل ـدى احلـق ـد ـم  يؤـك
 ، والفـاحتني،والقادة ، من الصحابة؛اإليرانيون واملتطرفون الشيعة جتاه رموز اإلسالم

 وإنـام هـو التخطـيط ، وغريهم، وعدم وجود نية لقتال األمريكـان أو اليهـود،والعلامء
 ). سنة١٤٠٠(الستعادة احلق املزعوم من قبل أعداء أهل البيت قبل 

 .فهذا هو اهلدف النهائي واألخري بالنسبة إليران وحلفائها يف املنطقة
 جيعل الناس حـذرين ممـا ؛املسلمني ونرشها بني ،إن إدراك هذه احلقيقة

 .ستقوم به إيران يف قابل األيام
 فإن إيران لن تـرىض بأقـل ،وإذا كان اليهود قد رسموا دولتهم بني النيل والفرات

 ، والصحابة، من ذكر اخللفاء الراشدينً خالياً ليصبح عاملا؛من العامل اإلسالمي بأرسه
 . واحلضارة العربية اإلسالمية،م والعل، والفتوحات، والعباسيني،واألمويني

q يسـاعد عليـه تـوفر أمـوال ، أسـلوب فعـال؛استخدام املال لـنرش التشـيع 
 . عن عوائد النفطً فضال؛اخلمس بيد القيادات الشيعية

وعىل األخ السيد «:  ينصح وحيث عىل أسلوب اإلغراء املايل؛ففي النقطة السادسة
ِأن ال ـيـرتدد يف ـمـنْح املزـيـد ـمـ(.....)  ِ َ ـه ّ َن اـملـال، وأن يتحـمـل جـشـع اـلـبعض يف طلباـت َ َّ ْ

ـا ـة ـبـاخرتاق الـقـوى املعادـيـة لـن ـه مقارـن  وحتقـيـق أـهـدافنا ،ّاملالـيـة؛ ألن اـملـال ال قيـمـة ـل
 .»اجلوهرية

ُ أن نكون كرماء:وجيب يف هذا الصدد«: وكذا يف النقطة الثامنة ً جداْ  .» مع هؤالءّ
q التـي ،صفات العقل اإليراين من ؛ والقدرة عىل املراوغة،توزيع األدوار 

 .ال يمتلكها العرب
ـب كشـف أو «): الثالثـة عرشة(ويظهر هذا العقل اإليراين يف النقطة األخرية  لتجنّ



 
 



 
 

 
 


ّعزل أنصـارنا مـن الكتـاب العـرب  وعـدم جعـل ،ّ جيـب توزيـع األدوار بيـنهم بدقـة؛َ

 .أحدهم أو بضعة منهم يقومون بكل العمل اإلعالمي املطلوب
ّن يقترص نقد أحد الكتاب لإلرهاب الصدامي عـىل تأكيـد أنـه يقـوم  جيب أً:فمثال ّ ّ ْ َْ

ّ وليس لتحرير العراق، وأن الوهابية التكفريية تريـد ؛عىل حتقيق هدف العودة للسلطة
 . وليس حترير العراق؛إبادة الشيعة

ّ أن الصداميني العفالقة مل ينتقدوا أنفسهم، وما:ْ وأن يقوم آخر بنرش فكرة يزالـون  ّ
 .  واقصاء اآلخرين،ريدون احتكار السلطة والقيادةي

ـاه  ـوإوـمـن الرضوري االنتـب ـوب ـه ـا يســمى:ّىل أن املطـل ـدرج ـمل ـادئ ومـت ـد ـه  :ّ نـق
 لتجنـب ؛ّ أو طرح كل االنتقـادات مـرة واحـدة، وعدم املبالغة فيه،)املقاومة العراقية(

 .ىل ما يقوم به أصدقاؤناإلفت النظر 
ْ مـن أجـل ،ض بنقـد موقـف إيـران مـن العـراق هبـدوء يف قيام الـبعًوال نجد مانعا
ـب عزـلـه عربـيـ ّ التمسـك ـبـدعم ـحـزب اهللا، وـعـدم :، ولكـن ـجيـب يف ـهـذه احلاـلـةًاّجتنّ

َاملساومة حول هذا األمر بأي شكل من األشكال ّ ومهامجة من يشكك بحزب اهللا،ّ ْ«. 
معلـوم ، و-كام يف النقطـة السادسـة- دعمت إيران املؤمتر القومي العريب ؛ولذلك

 وإنـام كـل مـن وقـف بوجـه ؛أن النارصيني قوميون، فالقضية ليست قضية مبدأ وفكر
 !، ومن ليس كذلك فهو الصديقًاّ ونرش التشيع كان عدو،إيران

 .نسأل اهللا العظيم رب العرش الكريم أن يبرص أمتنا
 .واحلمد هللا رب العاملني
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