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   للحقيقة كلمة :
رو�شيا ..وال�شيعة   2015-10-12

 بسم اهلل :
   روسيا طلت بقرهنا ودخلت خبيلها ورجلها إلنقاذ رجل اليهود وحارسهم األمني على حدودهم الشمالية 
» بشار النصريي «.. هذا فيما يبدو بعد فشل حزب الالت وفدائييه واحلرس الثوري وجنوده واملليشيات 

الشيعية يف أنقاذ نظام األسد من سقوطه احلتمي بإذن اهلل ...
التدخل الروسي نقطة سوداء تضاف إىل سجل الشيعة األسود املدهلم املليء إىل حد التخمة من اخليانات 

واجلرائم اليت تسود هبا كتب التاريخ يف ذكر شرهم وغدرهم ..
فلم يرتك الشيعة الرافضة من معظم ملل الكفر ملة  إال واستعانوا هبا للغدر بأهل السنة والفتك هبم ..فهم 

أمة ال تقوى على املواجهة إال حتت مظلة الكفر والزندقة كصنوهم اليهود ...
واليوم جاء دور الروس األرثدوكس حاليا الشيوعيون سابقا  إلنقاذ ما ميكن إنقاذه بعد تردي أحوال الشيعة 
وتعثر خططهم , ) علما أنه باألمس حتالف الشيعة مع اإلحتاد السوفييت يف حربه ضد األفغان وساموا 

اجملاهدين هناك سوء العذاب( ...
كثري هي التحليالت اليت تربر سبب التدخل الروسي هبذا احلجم يف سوريا لكن األمر اجملمع عليه أن 
سقوط النصريية يف بالد الشام هو مقدمة لزلزلة جذور دولة اليهود يف فلسطني كذلك يهدد الوجود الغريب 

والشرقي يف كال جهيت العامل ...
وقد عرف أعداء اإلسالم أن تلك الفرق الباطنية وعقائدها املنحرفة اليت تشوه صورة اإلسالم النقية هلي 

اخلنجر املسموم يف خاصرة األمة السنية..
اليوم  والفرنسيني وهاهي  والتتار  الصليبيني  النصريية وقد حتالفت مع  الفرقة  إذا ,, يف رؤية  فال عجب 
تتحالف مع الروس لضرب أهل السنة ومن أراد التفصيل فلريجع إىل كتاب البداية والنهاية البن كثري 

وكتب ابن تيمية )رمحهما اهلل( لريى العجب العجاب من خيانات الشيعة  الباطنية ...
إن الضرر الذي سيلحقه التدخل الروسي بالشيعة هو أكرب من انتفاعهم من هذا التدخل لعدة أسباب 

منها :
- أنه يعري الشيعة ويظهرهم حبالة من اخلور والضعف حبيث جلأوا إىل قوة أخرى إلعانتهم .
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-  ظهور كذب قادهتم ومراجعهم يف هتويل قدرات إيران العسكرية وأذناهبا كحزب الالت اللبناين..
- هذه اإلستعانة تبني أن اجملموعات السورية املقاتلة قد استطاعت مصاولة كل شيعة العامل الذين هبوا 

لنصرة النظام النصريي .
- وهنالك جانب عقائدي ال ميكن إغفاله وهو أن الشيعة طاملا روجوا أهنم أتباع آل البيت وأن أئمتهم 
يضرون وينفعون وختضع هلم ذرات الكون فإين هذه العقائد الضالة من استعانتهم بكفار ملحدين..؟؟ 
وملاذا مل يعينهم أهل البيت )طبعا هذا حسب عقائدهم الضالة والباطلة (..هذا التساؤل سوف يُتداَوْل 
بني الشيعة ورمبا يساهم يف الردة عن املذهب الشيعي الذي يتنامى هذه األيام على شكل مظاهرات يف 

جنوب العراق ...
يف حالة هزمية الروس وهذا ما نتوقعة.. فبإذن اهلل لن تقوم للشيعة قائمة ألهنم لعبوا بكل أوراقهم وقذفوا 

بكل سهامهم ..وستكون هزمية مدوية لكل حماور الشر العاملي فأهل الشام كما قال ابن تيمية :
قوله صلى اهلل عليه وسلم » } ال يزال أهل الغرب ظاهرين { وحنو ذلك مما يدل على »ظهور أهل الشام 
وانتصارهم« فهكذا وقع وهذا هو األمر ؛ فإهنم ما زالوا ظاهرين منتصرين...)جمموع فتاوى ابن تيمية : 

ج4ص447(..هـ.
أما الشيعة الباطنية فالسيف عليهم مسلول إىل يوم القيامة ، ال تقوم هلم راية ، وال يثبت هلم قدم وال 
جتتمع هلم كلمة ، وال جتاب هلم دعوة ، دعوهتم مدحوضة ، وكلمتهم خمتلفة ، ومجعهم متفرق ، كلما 

أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهلل ») منهاج السنة النبوية )24/1ـ28((
موقع احلقيقة

2014-12-25
جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني



2

عقيدة وحقيقة مذهب الشيعة :

ملن ال يعرف ال�شيعة .. خم�س و�شتون �شوؤاالً من كتب ال�شيطان!

مكانة املراأة يف العقلية ال�شيعي
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   عقيدة وحقيقة مذهب الشيعة :

)1(ملن ال يعرف ال�شيعة .. خم�س و�شتون �شوؤاالً من كتب ال�شيطان!
                                                                              حسني املعاضيدي

قبل أيام حتدثت مع صديق شيعي يتهمين بالتحامل على )أقليتهم( الشركية يف العامل اإلسالمي، فأزعجته 
تأكيدايت له أن )أقليتهم( الكفرية هي من تكّفر أهل الُسّنة واجلماعة منذ مئات السنني..!

القاطعة، اليت ال تقبل القسمة إال على اجملوس، قصم اهلل ظهر  فأتيت له باألدلة والرباهني واإلثباتات 
األدلة والرباهني،  فتفاجئ صديقي هبذه  يبعثون،  يوم  الّضال إىل  اجملوس، وظهر من سار على هنجهم 
وطلب مين مهلة ليتأكد من مدى دقة ما ورد فيها من أمساء الكتب، وأرقام الصفحات، وامساء العلماء، 
ألنه كما يقول أن صح ذلك فواهلل أهنا الكارثة الكربى اليت لن يغفرها لعلمائهم الذين خدعوه، وخدعوا 

بين قومه طيلة هذه القرون، حبسب وصفه!

مخس وستون دلياًل وسؤااًل ومعلومة أضعها بني أيديكم، كما وردت نصاً من مصادرها، لتتعرفوا على 
هوية الطاعنني يف إسالمنا، ويف شرف أمهات املؤمنني، ويف عرضنا وعرض رسولنا األكرم، صلى اهلل عليه 

وسلم، ويف صحابة رسول اهلل الغر امليامني..
وعلى الشيعة املشككني، أو أولئك الذين يقولون بإن الشيعة الرافضة )إخواهنم( العودة إىل أصول الكتب 

وأمهاهتا، ليتأكدوا من حقيقة ما يرد يف أدناه:
1- يعتقد بعض الشيعة أن اهلل بعث جربئيل بالوحي إىل علي عليه السالم فغلط جربئيل وأنزل الوحي 

على حممد صلى اهلل عليه وسلم!
كتاب املنية واألمل يف شرح امللل والنحل ص 30...

2- يعتقد شيوخ الشيعة أن القرآن الكرمي ناقص وأن القرآن احلقيقي صعد به إىل السماء حينما أرتد 
الصحابة رضوان اهلل عليهم!

كتاب التنبية والرد ص 25 للملطي.
3- قالوا بسخافة بعض آيات القرآن..!

قال أحد شيوخ الشيعة وهو شيخهم الطربسي يف كتاب الوثيقة صفحة 211 :
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»وعلى أختالف النظم كفصاحة بعض فقراهتا البالغة حد اإلعجاز وسخافة بعضها اآلخر...« إىل آخر 
كالمه!

4- يعتقد شيوخ الشيعة أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم بلغ جزءآ من الشريعة وجعل الباقي عند علي 
بن أيب طالب ليبلغه!

تعليق شهاب الدين النجفي على إحقاق احلق للتسرتي ج2/ 289-288.
5- يعتقد شيوخ الشيعة أن أئمتهم هم الواسطة بني اهلل وبني خلقه!

كتاب حبار األنوار ج23 / 99.
6- شيوخ الشيعة يقولون أن احلج إىل قبور األئمة أهم عندهم من احلج إىل الكعبة املشرفة!

كتاب ثواب األعمال وعقاب األعمال ص 122-121.
7- شيوخ الشيعة يقولون أن من زار قرب احلسني كمن زار اهلل يف عرشه )تعاىل اهلل عما يقولون(!

كتاب املزار املفيد ص51.
8- شيوخ الشيعة يقولون ان تراب وطني قرب احلسني شفاء من كل داء!

كتاب األمايل ص 318 ح 93.
9- شيوخ الشيعة ال يفرقون بني اهلل تعاىل وبني أئمتهم كما يف كتاب مصابيح األنوار يف حل مشكالت 

األخبار!
ج2/ 397 ح 222.

10-إن الكواكب والنجوم هلا تأثري يف السعادة والشقاوة ويف دخول اجلنة والنار!
  ما قاله شيخ الشيعة الكليين يف كتابه الروضة من الكايف ج8/ 2103.

11- تعتقد الشيعة أن علياً بن أيب طالب رضي اهلل عنه يعلم الغيب، ويقولون إنه يقول وحاشاه:
أنا رب األرض الذي يسكن األرض به!

ينظر كتاب مرآة األنوار ص 59 للعاملي..
ويعتقدون أيضآ أن علياً يتصرف يف الدنيا واألخرة، ويُنظر كتاهبم أصول الكايف ج1/ 308، وأن علياً 

هو من ُيدث الصواعق والرعد والربق!
12- شيوخ الشيعة يقولون أن علياً يي املوتى!

ينظر كتاب أصول الكايف ج1/ 347.
13- نفى شيوخ الشيعة نزول اهلل تعاىل إىل السماء الدنيا، وحكموا على من أثبت هذه الصفة بالكفر!
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 كتاب أصول الكايف ج1 / 91-90.
14- شيوخ الشيعة اإلمامية األثين عشرية يصفون أئمتهم بصفات اهلل تعاىل ويسموهنم بامساء اهلل تعاىل!

ينظر كتاب أصول الكايف ج1/ 103.
15- شيوخ الشيعة يقولون أنه والبد مع شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممد رسول اهلل أن تشهد أن علياً 

ويل اهلل تعاىل، فريددوهنا يف آذاهنم، وبعد صلواهتم، ويلّقنوها موتاهم!
كتاب فروع الكايف ج3/ 82.

16- شيوخ الشيعة يقولون أن من لعن أيب بكر، وعمر، وعثمان، ومعاوية بن أيب سفيان، وعائشة، 
وحفصة، رضي اهلل عنهم، بعد كل صالة فقد تقرب إىل اهلل بأفضل القربات!

كتاب فروع الكايف ج3/ 224.
17- شيوخ الشيعة يقولون أن أئمتهم ميلكون الضمان لشيعتهم بدخول اجلنة!

ينظر كتاب رجال الكشي ج5 / 490 -491.
18- يقول شيخ الشيعة إن إميان املؤمن ال يكمل حىت يتمتع، والتمتع عندهم بإن يعرض الرجل على 
املرأة أن يتمتع هبا فتوافق دون شهود، أو دون ويل، )وهو واهلل الزنا بعينه(.. ولقد قالوا أن من متتع بامرأة 

مؤمنة فكأمنا زار الكعبة سبعني مرة!
كتاب مصباح التهجد ص 252 للطوسي.

19- قال إمامهم اخلميين:
وأما سائر األستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فال بأس به حىت يف الرضيعة!

كتاب حترير الوسيلة ج2/ 221.
اليت  احلسينية هي  اجملالس  وإقامة  احلسني  الشهداء  البكاء على سيد  أن  اخلميين  إمامهم  يعتقد   -20

حفظت اإلسالم من أربعة عشر قرناً!
جريدة االطالعات اإليرانية العدد 15901 يف تاريخ 16/ 8/ 1399هـ.

21- شيوخ املذهب الشيعي يقولون أن املالئكة خلقهم اهلل من نور أئمتهم، وإن من وظائف املالئكة 
البكاء على قرب احلسني، وإنه قد وكل بقرب احلسني أربعة األف ملك، يبكونه إىل يوم القيامة، وإن كل 

املالئكة يسألون اهلل أن يأذن هلم يف زيارة قرب احلسني، ففوج ينزل وفوج يعرج!
كتاب كنز جامع الفوائد ص 334 للكراجكي.

22- شيوخ الشيعة يقولون إنه إذا تشاجر املالئكة فإن جربئيل، عليه السالم، ينزل إىل علي بن أيب 
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طالب، رضي اهلل عنه، فيعرج به إىل السماء لكي يصلح بينهم!
ينظر كتاب األختصاص ص213 للمفيد.

23- كان شيخ الشيعة )العلباء بن دراع( يفضل علي بن أيب طالب، رضي اهلل عنه، على النيب حممد، 
صلى اهلل عليه وسلم، ويقول أن الذي بعث حممداً إمنا هو علي، وزعم أن حممداً، صلى اهلل عليه وسلم 

قد بعثه اهلل ليدعو إىل علي، فدعا إىل نفسه، وكان )العلباء( يذم حممداً، صلى اهلل عليه وسلم!
ينظر كتاب حبار األنوار ج 305/25 حاشية رقم1.

24- شيوخ الشيعة يقولون أن األئمة ال يتكلمون إال بالوحي، وهذا من ضروريات دين اإلمامية!
كتاب حبار األنوار ج155/17.

25- يقول اخلميين يف كتابه )احلكومة اإلسالمية( ص5:
إن ألئمتنا مقاماً ال يبلغه ملك مقرب، وال نيب مرسل!

26- يقول جواد ُمغنية:
إن اخلميين أفضل من نيب اهلل موسى، صلى اهلل عليه وسلم!

كتاب )اخلميين والدولة اإلسالمية( ص107.
27- عند الشيعة إن أول ما يسأل عنه امليت يف قربه هو عن حب آل البيت!

يُنظر كتاب حبار األنوار ج27 / 79.
28- عند الشيعة إن أهل مدينة قم بإيران مركز الدولة الصفوية ياسبون يف حفرهم ويشرون من حفرهم 

إىل اجلنة!
ويقول مشائخ الشيعة: أن للجنة مثانية أبواب، ثالثة منها ألهل قم!

يُنظر كتاب حبار األنوار ج 218/57 ح48
29- يقول شيخ الشيعة احلر العاملي:

إن حساب مجيع اخللق يوم القيامة إىل األئمة عليهم السالم!
يُنظر كتاب الفصول املهمة يف أصول األئمة ج446/1.
30- يقول شيخهم اجلزائري يف كتابه األنوار النعمانية:

 أرتد الناس كلهم بعد وفاة النيب، صلى اهلل عليه وسلم، إال أربعة:
سلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، واملقداد بن األسود، وعمار بن ياسر، وهذا مما ال إشكال فيه!

كتاب األنوار النعمانية ج81/1
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31- يقول اخلميين يف كتابه احلكومة اإلسالمية:
 يقول الصحابة، الذين يسموهنم املنافقني!

كتاب احلكومة اإلسالمية ص69
32- يعتقد شيوخ الشيعة بإن أبا بكر، رضي اهلل عنه، خدم أكثر عمره لألوثان، عابداً لألصنام، وأن 
إميانه كإميان اليهود والنصارى، وأنه كان يصلي خلف الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، والصنم معلق يف 

عنقه، ويسجد له!
كتاب الصراط املستقيم ج25 / 155.
ينظر كتاب حبار األنوار ج 25 / 172.

ينظر الكشكول ص 104 حليدر بن علي حيدر احللي اآلملي.
األنوار النعمانية ج1 / 53.

33- يعتقد شيوخ الشيعة، عليهم لعنات اهلل أن عمر بن اخلطاب كان خمنثاً، وبه داء ال يداويه إال ماء 
الرجال!

يُنظر كتاب األنوار النعمانية ج1/ 63.
34- تعتقد الشيعة أن أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما يظهران هلم يف كل موسم حج حىت يرموهنما 

باحلجارة اثناء رمي اجلمرات.
35- تزعم الشيعة أن كفر عمر بن اخلطاب رضي اهلل مساٍو لكفِر إبليس، إن مل يكن أشد منه، بل قال 
الشيعة أن إبليس يتعجب من شدة مضاعفة العذاب على عمر، رضي اهلل عنه، فيقول إبليس: من هذا 

الذي أضعف اهلل له العذاب، وأنا أغويت هذا اخللق مجيعاً!
يُنظر تفسري العياشي ج240/2ح9 سورة إبراهيم.

36- يقول شيخ الشيعة اجمللسي يف كتابه جالء العيون:
ال جمال لعاقل أن يشك يف كفر عمر، فلعنة اهلل ورسوله عليه، وعلى كل من أعتربه مسلماً، وعلى كل 

من يكف عن لعنه!
جالء العيون ص45.

بل أن اخلميين يف كتابه كشف األسرار يصف أمري املؤمنني اخلليفة عمر بن اخلطاب بالكفر والزندقة!
كما ويتفل شيوخ الشيعة بيوم مقتل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وجيعلونه عيداً، بل إهنم يقدسون 

أبو لؤلؤة اجملوسي، ويصفونه بالشجاع، إلنه قتل عمر، رضي اهلل عنه!
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كشف األسرار للخميين ص 126.
37- يقول اجمللسي:

إن أبا بكر وعمر كانا كافرين، والذي يبهما فهو كافر أيضاً!
كتاب اجمللسي )حق اليقني( ص522.

38- يقول شيوخ الشيعة:
عثمان بن عفان كان يف زمن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، قد كان ممن أظهر اإلسالم وأبطن النفاق!

كتاب األنوار النعمانية ج81/1.
39- يعتقد الشيعة يف أن من مل جيد يف قلبه عداوة لعثمان بن عفان، ومل يستحل عرضه، ومل يعتقد كفره، 

فهو عدو هلل ورسوله، كافر مبا أنزل اهلل!
كتاب نفحات الالهوت يف لعن اجلبت والطاغوت ق 57 لـ)علي بن هالل الكركي(.

40- ذكر شيخهم الطربسي:
أن منزل اخللفاء الثالثة أيب بكر وعمر وعثمان يف جب يف قعر جهنم، يف تابوت مقفل، على ذلك 
اجلب صخرة، إذا أراد اهلل أن يسعر نار جهنم كشف تلك الصخرة عن ذلك اجلب، فأستعاذت جهنم 

من وهج ذلك اجلب!
كتاب الطربسي )األحتجاج( ج86/1.

41- يعتقد شيوخ الشيعة أن من تربأ من اخللفاء الثالثة أيب بكر وعمر وعثمان يف ليلة فمات يف ليلته 
دخل اجلنة . ينظر كتاب أصول الكايف ج751/2.

42- يعتقد شيوخ الشيعة كفر عائشة بنت أيب بكر الصديق، وكفر حفصة بنت عمر، رضي اهلل عنهم 
أمجعني!

كتاب تفسري القمي ص 597 سورة غافر.
43- يعتقد شيوخ الشيعة أن أحد أبواب النار السبعة لعائشة رضي اهلل عنها!

يُنظر تفسري العياشي ج362/2.
وأن عائشة، رضي اهلل عنها زانية، حاشاها، وأن مهديهم املنتظر سوف يييها ويقيم عليها احلد!

كتاب علل الشرائع ج565/2.
كتاب حق اليقني للمجلسي ص 347.

44- قال شيخهم وسيدهم علي غروي، أحد أكرب شيوخ احلوزة:
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إن النيب، صلى اهلل عليه وسلم، ال بد أن يدخل فرجه النار، إلنه وطئ بعض املشركات )يقصدون عائشة 
وحفصة(!

ينظر كتاب )كشف األسرار وتربئة األئمة األطهار( ص 24 للموسوي.
45- يعتقد شيوخ الشيعة أن زيارة قبور وأضرحة األئمة واألولياء فريضة من الفرائض ويكفر تاركها!

ينظر كتاب كامل الزيارات ص183.
46- التقية عند الشيعة هي كتمان احلق وسرت األعتقاد فيه وكتمان املخالفني وترك مظاهرهتم مبا يعقب 

ضرراً يف الدين أو الدنيا، وقالوا ال إميان ملن ال تقية له!
كتاب شرح عقائد الصدوق ص 261 ملحق بكتاب أوائل املقاالت.

كتاب أصول الكايف ج2 / 573.
47- عند شيوخ الشيعة أن من ترك التقية كمن ترك الصالة، وتركها من املوبقات، ويتعاملون مع معاشر 

السنة بالتقية، بل إهنم قالوا أن تارك التقية كافر وخارج عن دين اهلل!
ينظر كتب من ال يضره الفقيه ج2 / 313 .

كتاب املكاسب احملرمة ج2/ 163.
48- قال شيوخ الشيعة:

من كان يؤمن باهلل واليوم األخر فال يتكلم يف دولة الباطل إال بالتقية!
ويقصدون بدولة الباطل ديار املسلمني من أهل الُسنة، فعلماء الشيعة يسمون دار اإلسالم دار التقية!

كتاب جامع األخبار ص 110.
49- صالة الشيعة خلف أئمة املسجد احلرام واملسجد النبوي تقية فقد رووا أن من صلى خلف املنافقني 

بتقية كان كمن صلى خلف األئمة!
كتاب جامع األخبار ص 110.

50- شيوخ الشيعة يعتقدون بالرجعة، وهي رجعة كثري من األموات إىل الدنيا قبل يوم القيامة يف صورهم 
اليت كانوا عليها!

كتاب أوائل املقاالت ص 46.
51- عندما يرجع كثري من األموات إىل الدنيا يكون من ضمن الذين رجعوا األنبياء واملرسلني، والسبب 
يف رجعتهم، كما يقول شيوخ الشيعة، لكي يصبحوا جنوداً ومرسلني، يقاتلون حتت راية علي بن أيب 

طالب، رضي اهلل عنه!
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كتاب حبار األنوار ج41/53ح9 باب الرجعة.
52- يعتقد مشائخ الشيعة أن مهديهم املنتظر قد دخل سرداباً يف بيت والده يف سامراء يف العراق، 
وكان عمره حينذاك مخس سنوات، والصحيح أن مهديهم املزعوم قد تويف سنة 260هـ، وليس له عقب!

ينظر كتاب املقاالت والفرق ص 102.
53- شيوخ الشيعة يقولون أن صالة اجلمعة ال جتب عليهم حىت خيرج مهديهم املزعوم من سردابه لكي 

يصلي هبم!
يُنظر مفتاح الكرامة يف شرح قواعد العالمة حملمد جواد العاملي ج2/ 69 كتاب الصالة.

54- شيوخ الشيعة يقولون أن اجلهاد قبل خروج املهدي املنتظر حرام كحرمة امليتة والدم وحلم اخلنزير!
ينظر كتاب فروع الكايف ج5 / 787.

55- صرح شيوخ الشيعة بأن مهديهم املنتظر ُيي أبا بكر وعمر، رضي اهلل عنهما، مث يصلبهما على 
جذع خنلة، ويقتلهما كل يوم الف قتلة!

ينظر كتاب خمتصر بصائر الدرجات ص 187 / 188.
56- روى إمامهم النعماين يف كتابه الغيبة:

قال أبو عبداهلل عليه السالم ما بقي بيننا وبني العرب إال الذبح، وأومأ بيده إىل احللق!
كتاب الغيبة للنعماين ص 241.

57- يعتقد مشائخ الشيعة بأن املهدي املنتظر يقتل احلجاج بني الصفا واملروة، ويهدم املسجد احلرام، 
واملسجد النبوي، واحلجرة النبوية، ويكم حبكم آل داوود!

ينظر كتب حبار األنوار ج53/ 40.
كتاب الغيبة للطوسي ص 306.

كتاب أصول الكايف ج1 / 300.
58- يعتقد مشائخ الشيعة بإن الشيعي خلقه اهلل من طينة خاصة، والسين خلقه اهلل من طينة أخرى، 
وجرى املزج بني الطينتني بوجه معني، فما يف الشيعي من معاصي وجرائم هو من تأثره بطينة السين، وما 
يف السين من صالة وصيام وصالح وأمانة هو من تأثرة بطينة الشيعي، فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات 

وموبقات الشيعة توضع على أهل السنة، وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة!
كتاب علل الشرائع ج478/2.

59- عقيدة الشيعة يف أهل السنة واجلماعة بإهنم أهل النار، وأهنم كفار أجناس، وال جتور الصالة عليهم، 



 العدد  الثاني والعشرون يونيو 2016م

19

وال حتل ذبائحهم، وإهنم أوالد زنا، وأهنم قردة وخنازير، وجيب قتاهلم واغتياهلم، وجيب سرقة أمواهلم، 
واألختالف معهم، بل جعلوا لعن أهل السنة من أفضل العبادات!

ينظر كتب حبار األنوار ج8 / 370-368.
كتاب األنوار النعمانية ج2/ 306.

كتاب الروضة من الكايف ج8 / 2109.
كتاب علل الشرائع ج2/ 585-584.

كتاب وسائل الشيعة ج12 / 437.
كتاب جواهر الكالم ج 22 / 62.

60- إذا قام الشيعة بالصالة على جنائز أهل السنة يف احلرمني الشريفني، فصالهتم من أجل الدعاء 
على أموات أهل السنة!

ينظر فروع الكايف ج122/3.
ويقول شيخهم )ابن بابويه القمي( يف كتابه )فقه الرضا( ص 178، باب الصالة على امليت:

وإذا كان امليت خُمالفاً، فقل يف تكبريتك الرابعة: اللهم اخز عبدك وابن عبدك هذا، اللهم أصله نارك، 
اللهم أذقه أليم عقابك وشديد عقوبتك، وأورده ناراً، وأمال جوفه ناراً، وضيق عليه حلده، فإنه كان معادياً 
ألوليائك، وموالياً ألعدائك، اللهم ال ختفف عنه العذاب، وأصبب عليه العذاب صباً، فإذا رفع جنازته، 

فقل: اللهم ال ترفعه وال تزكه!
61- يقول الشيخ املوسوي، وقد كان شيعياً، فعرف طريق احلق، فلم يتكرب ويتبع هواه، فأصبح من أهل 

السنة واجلماعة، يقول يف كتابه )كشف األسرار وتربئة األئمة األطهار( ص 46:
وكم من متمتع مجع بني املرأة وأمها وبني املرأة وأختها وبني املرأة وعمتها أو خالتها وهو ال يدري، بل 
فعل ذلك أحد كبار مشائخهم، حيث متتع بإمرأة فولدت منه بنتاً، وقام بعد سنني فتمتع بتلك البنت!

62- جيوز للشيعي العمل حتت حكومة سنية إذا كان اهلدف احلقيقي من وراء ذلك هو احلد من املظامل 
أو من أجل إحداث انقالب على القائمني باألمر!

كتاب والية الفقية ص 142/ 143 للخميين.
63- هل تعلم إن الشيعة مل يفتحوا شرباً واحداً من ديار الكفر، بل سلموا ما استطاعوا من بالد املسلمني 
وعوراهتم وأمواهلم للكفار من مجيع الديانات، كما فعل ابن العلقمي الرافضي حينما سلم اخلليفة العباسي 

املستعصم باهلل للقائد املغويل هوالكو..!؟



22

20

 العدد الثاني والعشرون يونيو 2016م

وهل تعلم أن دليل املغول يف هجومهم على بالد املسلمني كان رافضياً آخر هو نصري الدين الطوسي!؟
64- يقول الشيعة إن فضل زيارة قرب علي بن أيب طالب رضي اهلل أن اهلل يكتب اهلل له بكل خطوة حجة 
مقبولة، وعمرة مربورة، ويكتب اهلل له أجر مائة الف شهيد، ويغفر له اهلل ما تقدم من ذنبه وما تأخر، 

ويبعث من اآلمنني، ويهون عليه احلساب، وتستقبله املالئكة!
كتاب وسائل الشيعة ج10/ 458.

كتاب هتذيب األحكام ج1306/6.
65- يتساءل البعض هل الشيعة جيتمعون معنا، حنن أهل السنة، على رب واحد، ونيب واحد، وإمام 

واحد ؟!
- أجاب على هذا السؤال إمامهم )نعمة اهلل اجلزائري( بقوله:

إنّا مل جنتمع معهم على إله واحد، وال على نيب واحد، وال على إمام واحد، وذلك إهنم يقولون: إن رهبم 
هو الذي كان حممد، صلى اهلل عليه وآله، نبيه، وخليفته بعده أبو بكر، وحنن ال نقول هبذا الرب، وال 

بذلك النيب، بل نقول: إن الرب، الذي خليفة نبيه أبو بكر، ليس ربنا، وال ذلك النيب نبينا!
كتاب األنوار النعمانية ج278/2.

فهل بعد هذا الكفر كفر، آل جموس !؟

)2(مكانة املراأة يف العقلية ال�شيعي
                                                                                                مرفت عبدالجبار

   بلمحة عامة لواقع املرأة يف ظل اإلسالم جند العناية الكاملة بكل ما يتعلق هبا من حقوق وواجبات، 
وتكرمي  بل  ظله؛  هبا يف  اليت حظيت  املزايا  من  للكرامة، وعديد  وآداب وسلوكيات، وصون  وعبادات 
اهلل تعاىل هلا بالذِّكِر يف كتابه الكرمي، وتشريف رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- هلا، وهو خري من 
امتثل احملامد وأرقى الصفات يف كافة تعامالته مبا يف مع املرأة، ووتوصيته هبا خرياً حيث قال صلى اهلل 
الرتمذي. كما قد جاء اخلطاب هلا يف  عليه وسلم: )خريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهلي(، رواه 
األحكام والتكاليف الشرعية متاماً كخطاب الرجل، فهي تصلي وتصوم وتزكي، وتنال من اهلل تعاىل ذات 
الثواب، بال تفاضل بينهما إال مبا فضل اهلل تعاىل به بعضهما على بعض سواء يف أصل التكوين، أو 
التكاليف اخلاصة. قال تعاىل: ))ِإنَّ الـُمسِلِمنَي والـُمسِلَماِت والـُمؤِمِننَي والـُمؤِمَناِت والَقانِِتنَي والَقانَِتاِت 
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قَاِت والصَّاِئِمنَي  ِقنَي والـُمَتَصدِّ والصَّاِدِقنَي والصَّاِدقَاِت والصَّاِبرِيَن والصَّاِبرَاِت واخلَاِشِعنَي واخلَاِشَعاِت واملـَُتَصدِّ
َوَأْجرًا  مَّغِفَرًة  هَلُم  اللَُّه  َأَعدَّ  اِكرَاِت  والذَّ اللََّه َكِثريًا  اِكرِيَن  والذَّ واحلَاِفظَاِت  فـُُروَجُهم  واحلَاِفِظنَي  والصَّاِئَماِت 
َعِظيًما((، األحزاب: 35. وقال جل شأنه: ))الرَِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء مبَا َفضََّل الّلُه بَعَضُهم َعَلى 

بَعٍض ومبَا أَنَفُقوا ِمن أَمَواهلِِم((، النساء: 34.
وهي مزايا قد ال جيد املسلم واملسلمة من األسباب ما جيعله يعددها أو يستحضرها إال لعرضها لغري 
املسلمني، أو رد شبهة ما، وغريها من األسباب؛ وذلك لكوهنا واقعاً تعيش فيه املسلمات يف ظل اإلسالم، 

وحق ال يناقش فيه أحد.
لكن هذه احلقوق الشرعية اليت منحها اهلل تعاىل للمرأة، واملكانة العظيمة اليت حظيت هبا يف ظل اإلسالم، 
شذ عنها الشيعة اإلمامية االثنا عشرية يف تعاملهم مع املرأة، الذين ينتسبون لإلسالم ويدعون اتباعهم 

ملنهج أهل البيت، بينما الواقع يثبت خمالفتهم الصرية ألهل البيت عقيدة وتطبيقاً.
باإلسالم مجلًة  له صلة  ليس  ما  األعاجيب  من  فيه  اإلمامية، جيد  الشيعة  لدى  املرأة  واقع  فالناظر يف 
وتفصياًل، كما جيد أقواال ال تقرها الشريعة إن مل جترمها وتشنعها؛ وذلك ملا فيها من خمالفة صرية للدين 

والشريعة.
إن ما تعيشه املرأة الشيعية هو التطبيق احلريف ملا يف كتبهم من ضالل وخرافة نادى هبا كبار علمائهم، بعد 
أن اخرتعها أسالفهم باقتباس كبري من أديان شىّت -تتقدمها اليهودية بطبيعة احلال، واليت زاد معاصروهم 

عليها من الضالل ضالاًل كظلمات بعضها فوق بعض.
فلو نظرنا لبعض صور التملك املايل للمرأة لوجدنا من الظلم والبخس ما خيالف الشريعة الربانية العادلة. 
مثال ذلك ما بوب به الكليين يف الكايف )إّن النساء ال يرثن من العقار شيئاً(، وروى فيه عن أيب جعفر 
قوله: »إّن النساء ال يرثن من األرض والعقار شيئًا«]1[. كما روى الطوسي: »سألت أبا عبداهلل )ع( 
عن النساء ما هلن من املرياث، فقال: هلن قيمة الطوب والبناء واخلشب والقصب، فأما األرض والعقار 
فال مرياث هلن فيهما«]2[. وجاء يف الكايف أيضاً: »عن أيب جعفر )ع( قال: النساء ال يرثن من األرض 
وال من العقار شيئًا«)]3[()]4[(. وهكذا فإهنم يكيفون نصوص أئمتهم الوجهة اليت يريدون -كشريعة 

إهلية، فيمنعون املرأة من املرياث]5[.
أما اعتقادهم جتاه دور املرأة وأثرها يف احلياة فهو يشابه عقيدة اليهود الذين جعلوها أصل كل الشرور 
ومنبت اخلطايا؛ لكوهنا -كما يزعمون- السبب يف خروج آدم -عليه السالم- من اجلنة. والرافضة قالوا: 
»لوال النساء لُعبد اهلل حقًّا حقًّا«]6[! ممّا يوحي بأن سبب ضالل الناس أو الرجال -يف دينهم- هو 
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وجود النساء!
وال أدري كيف توصلوا هلذا الفهم؛ واهلل تعاىل قد جعل للمرأة مكانة موازية للرجل يف ميدان العبادة، واليت 
رمبا فاقته فيها يف بعض األحيان. فتلك مرمي ابنة عمران، وآسيا امرأة فرعون، وزوجات رسول اهلل -صلى 
اهلل عليه وسلم- وبناته، والصحابيات -رضي اهلل تعاىل عنهن، وبقية صاحلات األمة حىت يومنا هذا، قال 
الـُمسِلِمنَي والـُمسِلَماِت والـُمؤِمِننَي والـُمؤِمَناِت والَقانِِتنَي والَقانَِتاِت والصَّاِدِقنَي والصَّاِدقَاِت  تعاىل: ))ِإنَّ 
قَاِت والصَّاِئِمنَي والصَّاِئَماِت واحلَاِفِظنَي  ِقنَي والـُمَتَصدِّ والصَّاِبرِيَن والصَّاِبرَاِت واخلَاِشِعنَي واخلَاِشَعاِت واملـَُتَصدِّ
اِكرَاِت َأَعدَّ اللَُّه هَلُم مَّغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما((، األحزاب: 35.  اِكرِيَن اللََّه َكِثريًا والذَّ فـُُروَجُهم واحلَاِفظَاِت والذَّ

نَيا املرأَُة الصَّاحلَُِة(، رواه مسلم. نَيا َمَتاٌع وَخرُي َمَتاِع الدُّ وقال -صلى اهلل عليه وسلم- قال: )الدُّ
إن هذه األقوال تدل على احتقار املرأة، واعتقاد نقص صالحها، لدى هذه الطائفة. وهو ما يعزز لدى 

املرأة الشيعية شعوراً بالنقص والدونية، ألن ما يدعونه ما هو إال إرادة اهلل تعاىل  يف خلقها!
ويف تعاملهم مع النصوص املتعلقة بعالقة الرجل باملرأة هدم الشيعة االثىن عشرية التهذيب اللفظي القرآين، 
والذي يعرب عن العالقة احلنسية بني الزوجني مبفردات منتقاة، حتيطها البالغة والعفة والطهر، فيكين هبا 
يف أدق صورها مراعاة للحياء والذائقة اللغوية واألخالقية والفكرية. كما أعمل الشيعة معاوهلم يف سوء 

توظيفهم لتلك النصوص، وتوسعوا فيها توسعاً أهوج؛ ال يتسق وذائقة املسلم املهذبة شرعاً.
العالقة الشرعية من إطارها الشرعي  العالقة بني اجلنسني إىل »متعة« مطلوبة لذاهتا، فأخرجوا  وأحالوا 
املقدس، لإلطار املشبوه أو احملرم. وهذا يهدم قيم اإلسالم وأخالقياته يف سلوك الفرد الشيعي، حيث 
ترتبط هذه الصور بالدين وهو منها براء. ففي وسائل الشيعة: »عن ميسر قال: قلت أليب عبداهلل )ع(: 
ألقى املرأة بالفالة اليت ليس فيها أحد، فأقول هلا: لك زوج؟ فتقول: ال فأتزوجها؟ قال: نعم، هي املصدقة 

على نفسها«]7[.
وكل ذلك يبعث على التساؤل: من أي شريعة جاءوا هبذا؟! بل وأين سلوك االحتشام يف التعامل مع 

النساء، والغرية اإلسالمية واحلرص على نساء املسلمني؟!
إن هذه النصوص هتدم املثل يف نفس املرأة اليت أَنَبَت اهلل تعاىل يف فطرهتا احلياء! ومن التناقض أن يتحدث 
مراجعهم عن آداب اللباس الشرعي للمرأة الشيعية، والبعد عن التشبه بالغرب، بينما هم -يف املقابل- 
يهدمون أصول دينها وحياءها هبذه الفتاوى املرذولة.. ويدفعوهنا للفنت اليت يذرون منها يف منابرهم دفعاً 

-شرعاً ونصاً وعرفاً!
العلوم  املرأة تالعبهم يف حق تعلمها أمور دينها، خاصة تعلمها خري  ومن مظاهر خبسهم من حقوق 
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وأجلها: كتاب اهلل تعاىل. فتجدهم ميارسون يف احلث على تعليمها االنتقائية واهلوى، وذلك من خالل 
القرآن ورفض بعضها، كتدارس وفهم سورة يوسف -عليه السالم،  املرأة على تعلم بعض سور  حض 
تلك السورة املمتلئة بالكثري من اآلداب واألخالق، فادَّعوا أنَّ علي بن أيب طالب –رضي اهلل عنه- قال: 
»ال تعلموا نساءكم سورة يوسف، وال تقرئوهن إياها، فإن فيها الفنت، وعلموهن سورة النور فإنَّ فيها 

املواعظ«]8[. 
أو ختصيص:  تبعيض  بال  وتعلمه  تالوته  على  للمسلمات  حثه  يف  الكرمي  عن كتابه  يقول  تعاىل  واهلل 

))واذُكرَن َما يُتَلى يف بـُُيوِتُكنَّ ِمن آيَاِت اللَِّه واحِلكَمِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيًفا َخِبريًا((، األحزاب: 34.
ولنا أن نتخيل بعد فرض الكثري من هذه التعاليم املغلوطة واملخالفة للشرع  على النساء يف الدين الشيعي: 

ما الشخصية املتوقعة هلن يف ظل )تطبيقهن( لدينهن الرافضي؟!
ويف حني جند يف جمال الرتبية أنَّ نساء أهل السنة يتسابقن يف تعليم بناهتن سري أمهات املؤمنني –رضي 
اهلل عنهن، وبناته، والصحابيات اجلليالت –رضي اهلل عن اجلميع، ويقدمن هلن من خالل سري هؤالء 
النسوة القدوة واملثال والنموذج على اإلميان والعبادة واألخالق والوظيفة الطبيعية للمرأة يف اجملتمع املسلم، 
على  بناهتم  يربون  الشيعة  نرى  األمساء،  هبذه  التكين  وحب  أمسائهن،  على  بتسميتهن  بناهتن  ويشرفن 
كراهيتهن وبغضهن، والطعن فيهن! والتقرب إىل اهلل تعاىل بسبهن والنيل من أعراضهن! وهن يدخلن يف 
قوله –صلى اهلل عليه وسلم: )ال َتُسبُّوا َأصَحايب؛ فَِإنَّ َأَحدَُكم َلو أَنَفَق ِمثَل ُأُحٍد َذَهًبا َما أَدَرَك ُمدَّ َأَحِدِهم 

وال َنِصيَفُه(، رواه البخاري ومسلم.
وإذا كان رجال الشيعة يفقدون أي حيز إلبداء الرأي ونقد آراء مرجعياهتم، كوهنم يعتربون أن الردَّ عليهم 
ردا على اهلل تعاىل! كما نَقَل اجمللسي عن الكاظم قوله: »أال وإن الراّد علينا كالرادِّ على رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله، ومن رد على رسول اهلل )ص( فقد رد على اهلل«، فإن املرأة ال متلك أن تعرتض على هذا 

الظلم والتعسف.
إن هذه الصورة من التحجر والتبعية املطلقة ال يقرها اإلسالم، فاإلنسان يف اإلسالم له حرية التفكري بعد 
اتباعه لكتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله -صلى اهلل عليه وسلم، وله حرية النقاش واالستفسار عمَّا أشكل 
عليه -خاصة يف أمور دينه، بل والردُّ حىت على العامل إذا جاء مبا خيالف الشرع أو أخطأ؛ ألن احلقَّ عند 
أهل السنة يكون حيثما وجد الدليل الشرعي ال يف الشخوص والذوات، كما قال اإلمام مالك -رمحه اهلل 

تعاىل: »كل يُؤخذ من كالمه ويُرد إال صاحب هذا القرب«.
أما حرية تعبري املرأة عند االثىن عشرية فهي أن تكون يف كثري من األحيان »إمعة«، تردد بال استيعاب أو 
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استيضاح ملا جاء يف دينها وتطبيقاته السلوكية؛ بل جندها يف عاشوراء -على سبيل املثال- أول من تزف 
فلذة كبدها أللوان األذى اجلسدي باسم عزاء احلسني، بكثري من التعصب املقيت!

ويف اجملال االجتماعي تُقاد املرأة عند الشيعة بـ«اسم الدين« إىل الرذائل )حرفياً(، حتت شعار »املتعة«، 
وال يستطيع املرء أن يفهم كيف ترتىب املرأة زوجة وابنة وطفلة على فتاوى خمالفة كفتوى اخلميين املشؤومة 
يف حترير الوسيلة، واليت مل يستثِن منها حىت الرضيعة؟! وهي معاملة مرذولة عامة تشمل نساء العامة يف 
الطائفة الشيعية، بينما جند مراجعهم باملقابل ال يرضون تطبيق هذه الفتاوى على  بناهتن!! وال شيء أعظم 

من أن هتدر ومتتهن كرامة املرأة باسم الدين.
ولو خرجت املرأة الشيعية على تلك التعاليم وتبني هلا خطؤها، أو مل تتقبل بعضها، أو نادت حبقوقها 
وحريتها املوافقة للشرع الصحيح، لنالت يف سبيل ذلك الكثري من صنوف اإلذالل والتنكيل. وبالرغم 
من ذلك هناك الكثري من العاقالت الاليت ينتسنب للمذهب الشيعي، ممن من اهلل تعاىل عليهن بالنباهة 
وسالمة الفطرة، ينبذن هذه السلوكيات اخلاطئة وخباصة املرتبطة بامتهان املرأة باسم الدين]9[، لكنهن ال 

يسلمن من األذى والتسلط والسجن أو حىت القتل!
الواقع على  املعتقالت، واالنتهاك  الشيعيات يف  املثال- ضد  اإليراين -على سبيل  القمع  واسألوا واقع 
وزارة  يف  سابًقا  مسؤواًل  بالسكني  طعنت  بأهنا  اعرتفت  اليت  جباري«،  »ريانة  إنسانيتهن. كقصة 
القاضي: ملاذا  النفس؛ وكان ردها عندما سأهلا  الظهر دفاًعا عن  االستخبارات اإليرانية مرة واحدة يف 

قتلِته؟! »دفاعاً عن شريف«، قال هلا: ذلك ليس مربراً! فقالت: ألنك بال شرف!
هذه هي مكانة املرأة عند الشيعة اإلمامية: مذهب ميتهن املرأة بامتياز. وأدق وصف يعرب عن حال املرأة يف 
العقلية والدين الرافضي هو » االستغالل«  بكل ما تعنيه الكلمة، سواء على املستوى الديين أو الفكري 

أو االجتماعي.
عليها  اطلعت  لو  بل  فطرة وال سلوك سليم؛  دين وال عقل وال  يقرها  إال كوارث ال  تعاليمه  تعد  وال 
املنظمات احلقوقية -اليت لطاملا رفعت لواء االهتام لإلسالم بالقسوة يف عنايته باملرأة وموقفه الرافض لكل 

صور اإلسفاف الذي ميتهن كرامتها- النتحرت مجاعياً من بشاعتها!
يقول الشيخ د.ناصر القفاري: »وكنت أظن أن هذا احنراف يف واقعهم تنكره أصوهلم وال يقره مذهبهم، 
وينبذه رجال دينهم، ولكين حينما وقفت على مصادرهم أثناء دراسيت للتشيع -يف مرحليت املاجستري 
والدكتوراه وما بعدها- رأيت أن هذا االبتذال مثرة ُمرّة ملا مجعته مصادرهم من نصوص منسوبة كذبًا لبعض 
آل البيت، تتضمن امتهانًا للمرأة، وظلًما هلا، وانتقاًصا من مكانتها، وانتهاًكا حلقوقها، وأنواًعا من التمييز 
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واالستعالء الذكوري املقيت ضدها، وحرماهنا من أيسر حقوقها اليت كفلتها هلا شريعة اإلسالم كاملرياث 
ووصفها  الشرور،  مصدر كل  املرأة  أن  إىل  النصوص  هذه  تنتهي  بل  املستقرة،  اآلمنة  الزوجية  واحلياة 

بأوصاف ال تليق بدينها، بل وال بإنسانيتها«]10[.
املصدر : مركز التأصيل للدراسات والبحوث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
]1[  فروع الكايف، للكليين: ج127/7.

]2[  التهذيب: ج254/9.
]3[  الكايف: ج127/7.

]4[  رأى بعضهم إن املقصود هبذه األدلة »الزوجات فقط«! وهي مغالطة أخرى فيها حرمان  للمرأة من 
حقها الشرعي يف املرياث، أياً كان وضعها االجتماعي؛ بل ويلزم من قوهلم هذا أن النصوص هنا تشمل 
حىت فاطمة -رضي اهلل تعاىل- عنها؛ إذ لو سبقها علي -رضي اهلل تعاىل عنه- بالوفاة حلرم عليها إرثه!
]5[  مث يبتدرون الصحابة بعد ذلك  بالشتم واهتام النية، مبا يف ذلك الصديق –رضي اهلل عنه، يف قوهلم 

أنه منع أرض فدك لفاطمة -رضي اهلل تعاىل عنها!
]6[  من ال يضره الفقيه: ج390/3، وسائل الشيعة: ج35/20.
]7[  وسائل الشيعة: ج31/21، باب تصديق املرأة يف نفي الزوج.

]8[  الكايف: ج516/5، وسائل الشيعة: ج177/20.
]9[  هناك كثري من النساء املنتسبات للتشيع يستنكرن هذه العقيدة ويأبينها وياربنها فطرة.

البيان، العدد: 335، رجب   القفاري، جملة  ]10[  مقال »حقوق املرأة يف املذهب الشيعي« للشيخ 
1436هـ، إبريل- مايو 2015م.
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    شبهات وردود

 دعوى ال�شيعة اأن ال�شحابة مل يح�رضوا جنازة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

   من أقبح اخلصال اليت يتصف هبا اإلنسان : الكذب ، وهلذا قال فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم : )ِإيَّاُكْم 
َواْلَكِذَب ، فَِإنَّ اْلَكِذَب يـَْهِدي ِإىَل اْلُفُجوِر ، َوِإنَّ اْلُفُجوَر يـَْهِدي ِإىَل النَّاِر ، َوَما يـَزَاُل الرَُّجُل َيْكِذُب 

ابًا( رواه البخاري )6134( ومسلم )2607( . َويـََتَحرَّى اْلَكِذَب َحىتَّ ُيْكَتَب ِعْنَد اللَِّه َكذَّ
وال يعلم من الطوائف املنتسبة إىل األمة احملمدية من هو أكثر كذباً من الشيعة ، وهذا أمر معلوم عنهم 

من قدمي ، وقد سطره األئمة يف كتبهم من مئات السنني ، وال يزالون يتخلقون هبذا اخللق الذميم .

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :
» وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية واإلسناد على أن الرافضة )الشيعة( أكذب الطوائف ، والكذب 

فيهم قدمي ، وهلذا كان أئمة اإلسالم يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب .
فقد سئل اإلمام مالك عن الرافضة فقال : ال تكلمهم ، وال ترو عنهم ، فإهنم يكذبون .

وقال اإلمام الشافعي : مل أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة .

وقال يزيد بن هارون : ُيكتب عن كل صاحب بدعة إذا مل يكن داعية إال الرافضة ، فإهنم يكذبون .

وقال شريك القاضي : امحل العلم عن كل من لقيت إال الرافضة ، فإهنم يضعون احلديث ، ويتخذونه 
دينا .

وشريك هذا هو شريك بن عبد اهلل القاضي ، قاضى الكوفة ، من أقران الثوري وأيب حنيفة ، وهو من 
الشيعة الذي يقول بلسانه : أنا من الشيعة ، وهذه شهادته فيهم .

وهذه آثار ثابتة رواها أبو عبد اهلل بن بطة يف » اإلبانة الكربى « هو وغريه » انتهى باختصار من »منهاج 
السنة النبوية« )27-26/1( .
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وقد تويف النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم االثنني 12/ ربيع األول/11هـ بعد الزوال ، ودفن ليلة األربعاء ، 
بعد أن صلى عليه مجيع أهل املدينة ، كما قال أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه : ) يدخل قوم فيكربون 
ويصلون ويدعون مث خيرجون ، مث يدخل قوم فيكربون ويصلون ويدعون مث خيرجون ، حىت يدخل الناس 

( رواه الرتمذي يف »الشمائل« )ص/338( وصححه األلباين يف حتقيقه.

وال يظن بأحد من هؤالء الصحابة الذين صلوا على الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، وكانوا باملدينة يومئذ 
، إال أنه حضر جنازته صلى اهلل عليه وسلم ، وهذا أمر أوضح من أن يبحث يف دالئله ، فقد كان النيب 
صلى اهلل عليه وسلم أحب إليهم من أزواجهم وآبائهم وأمهاهتم وأوالدهم ، بل وأحب إليهم من أنفسهم 
، كما قال أنس رضي اهلل عنه : )ملَْ َيُكْن َشْخٌص َأَحبَّ ِإلَْيِهْم ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم( رواه 

الرتمذي )2754( وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي .

غري أن قوماً امتألت قلوهبم باحلقد والغل على اإلسالم وأهله ، صاروا يفرتون عليهم األكاذيب ويطعنون 
فيهم بالباطل ، وهم خري الناس بعد أنبياء اهلل تعاىل ورسله ، بشهادة الرسول صلى اهلل عليه وسلم القائل 
: )َخيـُْر النَّاِس قـَْرين ، مُثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم ، مُثَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم( رواه البخاري )2652( ومسلم )2532( .

فمن طعن فيهم وانتقصهم وسبهم ، فإمنا طعن يف الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، فهم صحابته وتالميذه 
، وأنصاره ، وأحب الناس إليه .

وقد ورد ما يدل على شهودهم جنازته صلى اهلل عليه وسلم ـ واألمر أوضح من أن يتاج إىل دليل كما 
سبق ـ كما قال القائل :

             وليس يصح يف األذهان شيء     إذا احتاج النهار إىل دليل .
فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أنه قال : ) َلمَّا َكاَن اليـَْوُم الَِّذي َدَخَل ِفيِه َرُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَسلََّم اْلَمِديَنَة َأَضاَء ِمنـَْها ُكلُّ َشْيٍء ، فـََلمَّا َكاَن اليـَْوُم الَِّذي َماَت ِفيِه َأْظَلَم ِمنـَْها ُكلُّ َشْيٍء ، َوَما نـََفْضَنا 
َعْن َرُسوِل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم األَْيِدي َوِإنَّا َلِفي َدْفِنِه َحىتَّ أَْنَكْرنَا قـُُلوبـََنا ( . رواه الرتمذي )3618( 

. وصححه ابن كثري يف »البداية والنهاية« )239/5( .
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وقالت فاطمة رضي اهلل عنها ملا رجع الناس من دفن أبيها صلى اهلل عليه وسلم : ) يَا أََنُس ! َأطَاَبْت 
أَنـُْفُسُكْم َأْن حَتْثُوا َعَلى َرُسوِل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم التُـّرَاَب ( . رواه البخاري )4462( .

فمن أين جاء هؤالء هبذا اإلفك ؟

ولكن ال عجب من هؤالء الذين أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وأنكروا أن يكون القرآن 
حمفوظاً ، وزعموا أنه ُحرِّف ونقص منه أشياء ، وطعنوا يف عرض الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، وسبوا 
أصحابه أقبح السب ، مع أن فضائلهم َخلَّد اهلل ذكرها يف القرآن الكرمي ، واألحاديث املتواترة عن النيب 
صلى اهلل عليه وسلم ، وأمجعت عليها األمة ، ال عجب على من أنكر ذلك أن يأيت مبثل هذه الفرية ، 

واهلل من ورائهم حميط ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .
نسأل اهلل تعاىل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وخيذل الباطل وأهله .

وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
واهلل أعلم .

املصدر: اإلسالم سؤال وجواب
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   الشيعة بين الواقع والتاريخ

»اجلرنال« هوالكو و»اآية اهلل« الطو�سي على اأبواب حلب
                                                                                           حسني الزعبي

   حلب حترتق بنريان هوالكو العصر )بوتن( وبأدواته املستعدة دائما خلدمته من أيام نصري الدين الطوسي 
وابن العلقمي حىت اليوم.

العمائم السوداء تبدو سعيدة ومبتهجة حىت وهي ترى أجساد النساء واألطفال حتت األنقاض، وتسمع 
أنينهم وصراخهم وعويلهم، متاما كابتهاج )آية اهلل( نصري الدين الطوسي وهو يتفرج على أهايل بغداد 

وهم يُذحبون يف هنر دجلة حىت غلب على أمواجه لون الدم!

اللوم أوال وقبل كل شيء ينبغي أن ينوء به أولئك املثقفون من إسالميني وقوميني الذين كسروا حاجز 
املناعة لدى األمة، وأسهموا مبحو خربهتا العملية وذاكرهتا التارخيية.

لقد حّبت أصوات املخلصني وهم يتحسسون اخلطر القادم من الشرق من الذين خربوا ذلك التاريخ فكتبوا 
)وجاء دور اجملوس( و )اخلمينية شذوذ يف العقائد وشذوذ يف املواقف(، لكنها أصوات ضاعت يف صخب 

)التقريب( وغوغائية الالهثني خلف السراب.

إن حالة الطوسي وابن العلقمي مل تكن نشازا يف التاريخ، بل هي منهج له تأصيالته وفلسفاته وأخالقياته، 
وهو قابل للتكرار ما بقي الليل والنهار، يقول صاحب روضات اجلنات بكل وقاحة وصراحة: )ومن مجلة 
أمره -يعين الطوسي- املشهور املعروف املنقول حكاية استيزاره للسلطان احملتشم هوالكو خان، وجميئه يف 
موكب السلطان املؤيد مع كمال االستعداد إىل دار السالم بغداد إلرشاد العباد وإصالح البالد، بإبادة 
ملك بين العباس، وإيقاع القتل العام من أتباع أولئك الطغام، إىل أن أسال من دمائهم األقذار كأمثال 
األهنار، فاهنار هبا يف ماء دجلة، ومنها إىل نار جهنم دار البوار( 300/6، مث جاء اخلميين ليعزز يف 
أتباعه هذه الثقافة فيقول: )نصري الدين الطوسي قّدم خدمات جليلة لإلسالم( احلكومة اإلسالمية 128، 



22

32

 العدد الثاني والعشرون يونيو 2016م

فتدمري بغداد، وإزالة ملك بين العباس عم رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم- على يد املغول، كل هذا من 
اخلدمات اجلليلة اليت قدمها الطوسي، وبعد كل هذا يأتيك أعمى القلب والبصرية ليبّشرك بثورة اخلميين 
وأننا ينبغي أن نتجاوز خالفاتنا )الفقهية( أو )املذهبية( من أجل مواجهة العدو املشرتك! وهناك من قفز 
به وعيه و )أفقه العايل( إىل أن خيط بيمينه أن جمددي العصر ثالثة )حسن البنا، واملودودي، واخلميين(، 
وهؤالء كلهم مل نسمع منهم اعتذارا أو استغفارا حىت بعد كل ما جرى وجيري يف العراق وسوريا واليمن، 
مث التهديدات الصرية بغزو مكة واملدينة! إهنم يف احلقيقة جتار لألفيون الديين واحلشيش الفكري حىت لو 

قادوا اجلماعات ودخلوا الربملانات، وال يغرّنك ترديدهم يف كل مرة }إمنا حنن مصلحون{.

إن مشكلتنا أواًل ليست يف األنظمة احلاكمة واجليوش النائمة، فهؤالء قد يعتذرون مبوازين القوى، وطبيعة 
التحالفات الدولية واإلقليمية، بل مشكلتنا بفقدان الوعي وتلف الذاكرة لدى علمائنا وقادة الرأي فينا 

حىت مّهدوا هلذا الغزو الناعم قبل أن تقوى أنيابه وتطول خمالبه.

الفرس  لصاحل  والئها  وانقالب  مناطقنا  من  الكثري  اليت شهدهتا  الدميوغرافية  التغرّيات  عن  املسؤول  من 
ومشروعهم الصفوي؟ ومن املسؤول عن احتضان حزب اهلل يف لبنان واحلوثيني يف اليمن، وتلميع صورهتم 

يف حميطهم العريب اخلالص؟
إننا رمبا ندفع اليوم مثنا ثقيال لغفلة طويلة ونوم عميق، ولعلنا نتذّكر أو نفيق.

بقلم د. حممد عياش الكبيسي
منتدى العلماء
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الدور المشبوه في الوسط الفلسطيني :

حركة اجلهاد االإ�سالمي .. تاريٌخ اأ�سودٌ ِمن اخلذالن        

�سمري   " ال�سبيح  تعزية  يف   .. الفل�سطينية  الف�سائل  ق�سة 
القنطار "

  » اهلل  بحزب  والُهيَاُم   « الربغوثي  متيم   « الفل�سطيني  ال�ساعر 
اللبناين
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   الدور المشبوه في الوسط الفلسطيني :

)1(  حركة اجلهاد االإ�سالمي .. تاريٌخ اأ�سودٌ ِمن اخلذالن                                                                                                                                          
                                                                                                         عبد املنعم الرمالوي

   ْم تلبث الدَّعاوى اليت مألت اآلفاق حول تبعيَّة حركة اجلهاد اإلسالمي، وارتباطها الوثيق بوالية الفقيه 
يف إيران؛ حىتَّ أكدهتا األيام، وتعاُقب األحداث!

وإنَّك لتسحيي – حقيقًة- ِمن نسبِة هذه احلركة إىل بلٍد جماهد كـ ) فلسطني.! (
غري أنَّ: »َمْن َبطََّأ بِه َعمُلُه ملَْ ُيسرِْع بِه َنسُبه« ..

وإليكم احلقيقة:
لقد كان التَّشيُّع يف صفوِف حركة اجلهاد يف بادئ األمر تشيُـًّعا سياسيًّا، وذلك يف أواخر السبعينيات، 
وكان أبناؤها يتداولون يف السجون وحلقاهتم السرية بعض الُكتب املشبوهة، اليت مُتجِّد الثورة اخلمينية يف 

إيران، وتصوِّر والية الفقيه ُمنقذًة للعامل اإلسالمي –كذا-، مثل: كتاب »إيران ِمن الداخل«، 
قال القيادي يف اجلهاد اإلسالمي يوسف عارف احلاج حممد -رمحه اهلل-، يف كتابه »من خمزون الذاكرة« 

ممهًدا حلقيقٍة سُيقررها:
) من أبرز املشاكل اليت واجهناها يف اجلهاد اإلسالمي يف تلك الفرتة هي انتشار التعصب املذهيب املتطرف 
نشرته مجعية  السين!! ومندسني على اإلسالم!! ككتاب  العامل  ملتطرفني يف  تأثري كتابات  ... وكذلك 
القرآن والسنة يف القـدس، وفيه افرتاءات ال حدود هلا على الشيعة عموًما! وعلى اإلمام! الراحل آية اهلل! 

اخلميين على وجه اخلصوص( )1( .

مثَّ قال بصراحة بدوَن مواربة:
املذهب  الشباب رمسيًّا  من  قليل  اعتنق عدد  وقد  التشيع،  من  اقرتاٌب  نفسها  احلركِة  ويُقابلها يف   ..  )

الشيعي!!( )2( .
مثَّ واصل تناقضه مع كالمه األوَّل، فقال: ).. لو جاءنا شيعي ينضّم إىل صفوفنا لرحبنا به كل الرتحيب 

وملا دعوناه إىل تغيري مذهبه!!()3(.
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فبدأ بذّم الكتابات يف العامل السُّين، مثّ ناقض نفسه بقبول الشيعة يف صفوِف حركته، وفّجر احلقيقة اخلفية، 
وهي انتساب بعض أعضاء اجلهاد اإلسالمي للشيعة!

مثَّ ظهرت –بعُد- شخصياٌت بأعياهنا ُتصرّح بالتشيع العقدي، والوالء التام إليران، هكذا دوَن خجٍل أو 
استحياء، يف الوقت الذي تقرتف فيه إيران وقواهُتا، وأذرعها، وأذناهبا: )احلرس الثوري، لواء أيب الفضل 
العباس، احلشد الشعيب، حزب الالت، احلوثيني( يف املنطقة أبشع وأفظع اجلرائم، وكأنَّ هوالكو بُعَث ِمن 

جديد!
فظهر: 

عبد اهلل الشامي، 
وداهش أبو ندى، 
وعبد الرحيم محد، 

وعبد الناصر املصري، 
وعمر حرب، وإياد احلسين، 

وهشام سامل .. الذي أسس مؤخًرا حركة شيعية ِصرفة، تسري على ُخطى حزب الالت، واحلوثيني حذو 
القذة بالقذة، أطلقت على نفسها: )حركة الصابرين(.

ومجيُعهم مّمن ترىب يف أحضان حركة اجلهاد، وإن أظهر بعضهم االنفصال عنها! بل سافر بعضهم إىل 
حاضنتهم إيران!.

ويف ظلِّ الثورة السورية - اليت كشفت للعامل زُيوَف كثرٍي ِمن أصحاب األجندات اخلارجية، واملوتورين 
الذين باعوا بالدرهم الديَن-؛ مل تنبس حركة اجلهاد اإلسالمي ببنِت َشَفٍة يف إدانة جرائم النظام النصريي 
األسدي حبق أهلنا يف سوريَّة الشام –الذين هلم علينا حق النصرة والتأييد- وليت اخلزي واخلذالن وقف 
عند هذا احلد؛ بل جتاوز لدفاعهم –وبكل ِقَحة- عن النظام البعثي النصريي األسدي اجملرم، الذي مل 
يُبِق ِمن جرائم العتاة الطغاة عرب التاريخ إال أتى هبا يف حقِّ شعٍب حتمَّل ظلمه وفجوره سنوات بل عقوداً!

وأمتثل قوَل اهلل تعاىل: }َوَمن ُيْضِلِل اللَُّه فـََلن جتََِد َلُه َسِبياًل{، وقول النيب -صلى اهلل عليه وسلم-: »إذا 
مل تستِح فاصنع ما شئت«، وِمن صوِر ذهاب حياء حركة اجلهاد اإلسالمي أهنا تدعو للطاغية بشار 
بالنَّصر! يف جمالسها اخلاصة؛ حىت ذهب احلياء مُجلة، فصاروا يدعون ويُدافعون عنه وعن ُزمرته اآلمثة يف 
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شبكات التواصل االجتماعي، وعرب املواقع االلكرتونية، بل واهلل يف بعض مساجدهم!
وال أدري على َمن يُنصر؟

أعلى األطفال الذين سفك ويسفك دماءهم ليَل هنار يف حلب والبيَّاضة، والغوطة، وداريا؟
أم على النساء اللوايت ُهتكت أعراضهن يف سجون محاة، وريف دمشق، ودرعا؟

أم على الشيوخ الذين قتلهم حبد اجلوع يف مضايا، والريموك؟
وأخريًا، وليَس بآخر على َحَلب وأهلها اليت صريها -برباميله املتفجرة- أثرًا بعَد عني؟!

أيام  قبل  إيران  زار  الذي  )د. رمضان شلَّح(  املوالية  احلركة  العام هلذه  األمني  من  ينقضي  والعجُب ال 
-يف مطلع شهر مايو- وقال يف زيارته املشؤومة –بكل صفاقة ووقاحة-: »إيران تشكل عامل السالم! 
واالستقرار! يف املنطقة!« قاهلا تزامًنا مع جمازر حلب)4( -اليت بكى هلا احلجر قبل البشر- اليت يقودها 
املتجربين يف  للُعتاة  وُمسانًدا  للمجرمني،  ليكون ظهريًا  جُمرميها؛  بأكابر  والتقى  بشار،  وأزالم  اإليرانيون 

سلمني يف سورية، والعراق، واألحواز!
ُ
حرهبم على امل

ُمتناسًيا قوله تعاىل: }َربِّ مبَا أَنـَْعْمَت َعَليَّ فـََلْن َأُكوَن َظِهريًا لِّْلُمْجرِِمنَي{.

وحنن هنا بدورنا نتساءل: كيف توصَّل شلَّح إىل هذه احلقيقة اخلطرية؟
هل ِمن َمشاهد قتل األطفال، واغتصاب النساء، وذبح الشيوخ، وتدمري املقدسات، وإعالء الشرك يف 

الشام والعراق؛ أم من املشانق واإلعدامات وقتل العلماء والشباب يف األحواز...اخل؟!
وهل يعي شلح ما خيرج من رأسه حينما يؤكد: »وقوف احلركة إىل جانب إيران وحزب اهلل واملقاومة مقابل 

أمريكا وإسرائيل«.

وهل أمريكا ويهود إال حلفاء إيران؟! أو ليست إيران اخليار املفضل ألمريكا ويهود؟! أََوال يعلم الرجل أّن 
املستور انفضح وانكشف؛ وأن الشيطان األكرب اختفى من شوارع طهران، وحّل مكاهنا الطريق إىل مكة 

هلدم الكعبة؟!

وإن كنت ترى أيّها القائد اهلمام أن: »الدفاع عن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية -حسب وصفك- مبثابة 
الدفاع عن اإلسالم«.
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فها هي )اجلمهورية اإلسالمية!( ختوض حروهبا املقدسة يف سورية والعراق واليمن واألحواز؛ تقاتل ِمن 
ُتسميهم )الكفار( فال يفوتك أن تنال شهادًة حتَت لوائهم؛ أو نياًل من أعدائهم )الكفار!(.

وال أدري واهلل بعد كل هذا:
هل غاب عن هذا احلزب وقادته -الذين ال يرفعون لفلسطني وعقيدهتا رأًسا- قوَل النَّيب -عليه الصالة 
والسالم-: »َما ِمِن اْمرٍِئ يـَْنُصُر ُمْسِلًما يف َمْوِطٍن يـُْنتـََهُك ِفيِه ِمْن ِعْرِضِه، َوُتْسَتَحلُّ ُحْرَمُتُه، ِإال َنَصَرُه اللَُّه 
يف َمْوِطٍن يُِبُّ ِفيِه ُنْصَرَتُه، َوَما ِمِن اْمرٍِئ َخَذَل ُمْسِلًما يف َمْوِطٍن يـُْنتـََهُك ِفيِه ُحْرَمُتُه، ِإال َخَذَلُه اللَُّه يف 

َمْوِطٍن يُِبُّ ِفيِه ُنْصَرَتُه« ؟! 

وهل عجَز هذا احِلزب أن ُيصِدَر بيانًا يُديُن فيه جرائم البعث األسدي يف حقِّ أهل حلِب األحرار؟
أم أنَّ التعزية والنعي فقط جلزَّار احلولة، وقاتل األطفال مسري قنطار؟!!

خزي، وُخذالنَُه املستمر لقضايا املسلمني املستضعفني صاَر أكرب ِمن أن ُيشهر، 
ُ
إنَّ تاريخ هذا احلزب امل

وأعظم ِمن أن يصيه مقال! وصار أثر ذلك يظهر يف تراجع القضية الفلسطينية يف ُكل الصُّعد؛ فَمن 
خيُذل خُيَذل!

وإنا نقول هلذا احلزب: ِقفوا هلل وقفة، وتربَّؤوا ممَّن خدعكم بسراِب أمواهلم، فإنَّ التاريَخ ال يرحُم أحًدا، 
وإنَّ عقاَب اهلل ال ُيايب أحًدا تنكَّب عن سبيل املؤمنني، }وَسَيعَلُم الِذيَن ظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقلُبوَن{، 

}َولَتـَْعَلُمنَّ نـََبَأُه بـَْعد ِحني{ .

ونقول لكّل َمن انتمى هلذا احلزب:
1 - عليك أن تتوَب إىل اهلل تعاىل من هذه احلزبية، وتتربأ منهم، لقوله اهلل تعاىل: }َواَل تـَرَْكُنوا ِإىَل الَِّذيَن 

ظََلُموا فـََتَمسَُّكُم النَّاُر{، وقوله: }إْذ تـَبـَرَّأَ الَِّذيَن اتُِّبُعواْ ِمَن الَِّذيَن اتَـّبـَُعوْا{.
وقوله عليه الصالة والسالم: ».َ.َأْهُل النَّاِر مَخَْسٌة: الضَِّعيُف الَِّذي ال َزبـَْر َلُه, الَِّذيَن ُهْم ِفيُكْم تـَبـًَعا ال 
يـَْبتـَُغوَن َأْهاًل َوال َمااًل, َواخْلَاِئُن الَِّذي ال خَيَْفى َلُه َطَمٌع َوِإْن َدقَّ ِإال َخانَُه, َوَرُجٌل ال ُيْصِبُح َوال مُيِْسي ِإال 
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َوُهَو خُيَاِدُعَك َعْن َأْهِلَك َوَماِلَك..«؛ فتكون من أصحاب النار، وإن كنت ضعيفاً حمتاجاً إىل املال.
2 - حذِّر غريك ممن اخندعوا بسراب هذا احلزب اآلمث، بأهنا تدافع عن األرض والعقيدة! واحلقيقة ليست 

كذلك، فقد بان األمر وانفضح، والواقع والوقائع خري شاهد.

3 - بُغض زعماء الفتنة من أتباع احلزب من أجل اهلل، ويف اهلل، فأوثق عرى اإلميان احلب يف اهلل والبغض 
يف اهلل.

وختاًما حسبنا اهلل ونعم الوكيل.
_______

)1( انظر: ص424
)2( ص425
)3( ص426

)4( وال يقولّن سفيه –ذاهب َعْقل- ما رأينا الشيعة يقتلون ويدمرون بأعيننا!
فأقول: دونك –يا عدو نفسك- ما يُردده الشيعة يف لطيمتهم املشهورة خلف رادودهم: )َشبَّت النار يف 

حلب، واحنا سوِّينا العجب .. فجر مهدينا اقرتب( تعنًيا باجملازر اليت ارتكبوها يف حلب اجلرية.
الرجوع اىل أعلى الصفحة اذهب اىل األسفل
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)2( ق�سة الف�سائل الفل�سطينية .. يف تعزية ال�سبيح " �سمري القنطار "
                                                                            رسور الصفدي
2015 -12-26                                                                                           

بسم اهلل :
     نفق جمرم من جمرمي حمور الشر اإليراين وهو املدعو » مسري القنطار » ,, هلك وهو يقاتل أهلنا 
السنة حتت راية الويل الفقيه , لينشر الشر والفساد يف ربوع سوريا َومُيَِكن للتشيع الباطين الذي يطعن يف 

مقدسات أهل السنة وعلى رأسهم صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ..
فسمري القنطار يف األصل يتبع الديانة الدرزية مث أشيع أنه حتول إىل العقيدة الشيعية ..

ففي جريدة النهار : األسري احملرر مسري القنطار حتول إىل املذهب الشيعي، قبل انتسابه الرمسي إىل »حزب 
اهلل«. وقرر الزواج بفتاة من الطائفة الشيعية، قيل أهنا قريبة أحد مسؤويل احلزب....]1[

وحضر اإلحتفال يف منزل والد العروس وفد منتدب من األمني العام لـحزب الالت حسن نصر ، والسفري 
اإليراين حممد رضا شيباين ، واملتطرف الدرزي وئام وهاب..

الرافضة املسمى زوراً »حزب اهلل«. الرقب فيه : كان درزيا مث تشيع وانضم حلزب  وقد قال د. صاحل 
)صفحة الرقب (

قال عنه د.حممد الرباك : مسري القنطار قائد مذحبة احلولة اليت قتل فيها األطفال والنساء بالسواطري جعله 
اهلل من حطب جهنم وأحلق به سادته يف األجرام نصر الالت وخامنئي ..)يف حسابه على تويرت (..
يف 25 تشرين االول 2008، قلده رئيس النظام السوري بشار األسد وسام اإلستحقاق يف دمشق.

وهو صاحب مقالة السوء : من متتد يده للنظام السوري سوف نقطعها . ]2[
أسس ما يعرف باملقاومة السورية لتحرير اجلوالن بعد انتقال حزب الالت إىل سوريا بعد انطالق الثورة 

السورية واليت ارتكزت  على مقاتلني جرى جتنيدهم من السويداء وجبل الشيخ ..
وهذا الفصيل يرى املعارضون السوريون اىل أنه ذراعا عسكرية للنظام واليت ال ختتلف عن مليشيات الدفاع 
الوطين اليت هدفها الرئيس حماربة فصائل املعارضة ال مواجهة الصهاينة يف اجلوالن ..وكان ميدان عمل 
هذه املليشيات الرئيس قتال املعارضة السورية.. حيث سطع جنمها ومعها مسري القنطار أثناء املعارك اليت 

شهدها مثلث دمشق القنيطرة درعا العام املاضي ..]3[
قال عنه حممد العطار  : كان يستحق أن يُقتل على أيدي من ذهب ليقتلهم ويدعم قتلتهم كان القنطار 
الطريان  وبغارات  يؤيده  الذي  النظام  بغارات  اليت حترتق  الشرقية  الغوطة  من  مرمى حجر  على  يسكن 



22

40

 العدد الثاني والعشرون يونيو 2016م

الروسي ..كان بإمكانه مساع هدير القصف , ورؤية أعمدة الدخان ..
ليقارع  القنطار فىت مغررا به , ليس صبيا فوضويا  معدما محل بندقية نصف آلية وذهب راجال  ليس 

الفاشيني يف اسبانيا ..
يعلم ماهي الرباميل املتفجرة , كما يعلم كم من املدنيني ما زال يقطن هناك يف الغوطة قريبا منه , ويعلم 

بالتأكيد ملاذا يقاتل حزب اهلل يف سوريا اليوم .
سرية حياة مسري القنطار تصلح ألن تكون رواية عن آلية حتول بطل إىل مرتزق رخيص ..

مسري القنطار الذي صدع رؤوسنا نظام املماتعة  بإطالق سراحه من السجون اإلسرائيلية اليوم تقتله إسرائيل 
يف عقر دار النظام وأمام مرأى صواريخ 400s  الروسية فاعتربوا يامؤيدي حسن زمرية والوريث القاصر 

..هـ ]4[
بعد مقتله تقاطرت بيانات اإلدانة من الفصائل الفلسطينية اليت تستنكر عملية اإلغتيال  وأليكم عينة 

منها ...

1- حركة محاس :
دانت حركة املقاومة اإلسالمية »محاس«، جرمية االغتيال اإلسرائيلية حبق املناضل مسري القنطار، مساء 
السبت، ...ودعا الناطق باسم حركة محاس، د. سامي أبو زهري، يف تصريح صحفي، اجملتمع الدويل إىل 

حتمل مسؤولياته جتاه هذه العربدة اإلسرائيلية.)موقع احلركة (

2 - كتائب القسام
تنعى كتائب الشهيد عز الدين القسام إىل املقاومة اإلسالمية يف لبنان، وإىل أسرانا يف سجون االحتالل، 
وإىل الشعبني الفلسطيين واللبناين ، وإىل أبناء أمتنا العربية واإلسالمية، وإىل أحرار العامل، شهيد فلسطني 
العريب  املناضل  العرب يف سجون االحتالل سابقاً:  املقاومة اإلسالمية، وعميد األسرى  ولبنان، شهيد 

الكبري/ مسري علي القنطار 0) موقع كتائب القسام (

3 - حركة اجلهاد اإلسالمي :
اجلهاد االسالمي: »القنطار« مضى شهيداً وهو يدافع عن فلسطني

حركة اجلهاد االسالمي - مدينة غزة - األحد 20 / 12 / 2015 - 01:47 مساًء        



 العدد  الثاني والعشرون يونيو 2016م

41

أدانت حركة اجلهاد اإلسالمي اليوم األحد , اجلرمية الصهيونية باغتيال األسري احملرر املناضل مسري القنطار 
بغارة على عمارة سكنية بريف دمشق فجراً.

وقال داود شهاب، الناطق اإلعالمي باسم حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني ، إن الشعب الفلسطيين 
عرف القنطار مناضاًل يدافع عن حقوقه وعدالة قضيته , مشرياً إىل أن مسري دفع سنوات عمره خلف 
قضبان السجان مث خرج منها حراً ليواصل مسرية العمل والكفاح ضد االحتالل اجملرم , حىت إلتحق بركب 

الشهداء .)موقع حركة اجلهاد – غزة (

4 - سرايا القدس :
مسري القنطار.. مقاوماً.. أسرياً.. حمرراً.. شهيداً على أعتاب فلسطني.).موقع السرايا(

5 - اجلبهة الدميقراطية :
اجلبهة الدميقراطية تنعي القائد الكبري مسري القنطار وتدين جرمية االغتيال كان بطال فلسطينيا ولبنانيا ، 

وستبقى فلسطني البوصلة الفعلية المتنا )موقع اجلبهة الدميقراطية – أقليم لبنان (
6 - جلان املقاومة )ألوية الناصر صالح الدين ( :

جلان املقاومة تنعي عميد األسرى اللبنانيني الشهيد مسري القنطار والذي اغتالته طائرات الغدر الصهيونية 
)موقع اللجان (

7 - كتائب شهداء األقصى :
كتائب األقصى تدين وبشدة إغتيال املناضل مسري القنطار..وهذا نص بياهنم :

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ُلوا تـَْبِدياًل( )ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمنـُْهْم َمْن َقَضى حَنَْبُه َوِمنـُْهْم َمْن يـَْنَتِظُر َوَما َبدَّ

اليوم نشهد جرمية اغتيال القائد املناضل مسري القنطار على أيدي العدو الصهيوين بغارة على عمارة سكنية 
بريف دمشق فجراً.

فالشهيد كان مقاوماً ومناضاًل أمضى شبابه وقضى كل عمره يف هذه املقاومة الشريفة منذ أيامها األوىل 
وحىت ساعات عمره االخرية، جماهداً، مضحياً ومبدعاً وقائداً«

واننا يف كتائب شهداء األقصى نؤكد على ما يلي :
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1- حنمل العدو الصهيوين كامل املسؤولية عن »اجلرمية النكراء« وحنذرهم من االستمرار يف االستهداف 
املتكرر لقادة املقاومة.

2- تتقدم كتائب شهداء األقصى بأحر التعازي لالخوة يف حزب اهلل وامينهم العام السيد حسن نصر 
اهلل خاصة و إىل الدولة اللبنانية والشعب اللبناين املقاوم عامة ..

8 - اجلبهة الشعبية :
نعت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني القائد املقاوم الكبري مؤكدة على »اننا ماضون يف الدرب الذي سار 
عليه, مقتفني اثره يف مقاومة االحتالل الصهيوين حىت دحره عن أرض فلسطني الطاهرة«. )مسا اإلخبارية(

9 - جبهة النضال :
رام اهلل / أدانت جبهة النضال الشعيب الفلسطيين جرمية اغتيال عميد األسرى اللبانني الشهيد مسري القنطار 
،معتربة تلك العملية اليت نفذها االحتالل جرمية نكراء ، تؤكد من جديد أن االحتالل يعشق لغة القتل 

والدم والدمار ...)موقع جبهة النضال الشعيب الفلسطيين (..

10 - جبهة التحرير الفلسطينية :
ونعت جبهة التحرير الفلسطينية املناضل اللبناين الفلسطيين والقومي العريب الشهيد الكبري مسري القنطار. 
وقالت »بقلوب يعتصرها األمل تنعي جبهة التحرير الفلسطينية على أرض الوطن، ويف كل مواقع اللجوء 

والشتات املناضل اللبناين الفلسطيين والعريب الكبري الشهيد مسري القنطار )مسا اإلخبارية (

11 - يضاف إىل ذلك فتح اإلنتفاضة وغريها  :
نعت حركة التحرير الوطين الفلسطيين “فتح االنتفاضة ” يف بيان الشهيد القنطار، ورأت أن “الشهداء 
األبطال يف سوريا العروبه وعلى رأسهم الشهيد البطل واملناضل األسري مسري القنطار ارتقوا يف غارة صهيونية 

حاقدة”.
وأضافت فتح االنتفاضة أن “املقصود يف العملية هو حمور املقاومة اليت متثله سوريا العروبة”.. مشرية إىل 
أن “سوريا ستبقى عصية على االنكسار وستنتصر على الكيان الصهيوين وحلفاء الكيان”… موجهة 

االهتام إىل اسرائيل اليت “جيب أن تتحمل تبعات هذه اجلرمية البشعة”.....
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حتالف قوى املقاومة الفلسطينية، نعت بدورها الشهيد القنطار، ورأت أن “فصائل املقاومة قادرة على الرد 
على هذه اجلرمية النكراء”، مؤكدة أن “العدو الصهيوين سيدفع مثن جرميته”.

نادي األسري الفلسطيين واحلركة الوطنية األسرية واألسرى احملررين نعى بدوره الشهيد القنطار.. كما نعت 
مجعية واعد لألسرى واحملررين القنطار أيضاً يف بيان أصدره عبداهلل قنديل، الناطق اإلعالمي باسم اجلمعية 

...هـ.]5[

هذه عينة من بيانات فصائل ومؤسسات فلسطينية تدين اغتيال القنطار...!!!!
وتصفه بالشهيد , املناضل , شهيد فلسطني ولبنان، شهيد املقاومة اإلسالمية , املناضل العريب الكبري , 
مضى شهيدا وهو يدافع عن فلسطني , شهيداً على أعتاب فلسطني , والغريب العجيب بيان شهداء 

األقصى ويف بدايته  : رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ...
بن إمساعيل  تعود إىل  حممد  باختصار  الدرزية  والعقيدة  القنطار رجل درزي,,  بأن : مسري  نقول  وهنا 
الدرزي وكان من الفرقة اإِلمساعيلية الباطنية اليت تزعم أهنا من أتباع حممد بن إمساعيل بن جعفر الصادق مث 
خرج عليهم واتصل باحلاكم العبيدي ووافقه على دعواه اإِلهلية ودعا الناس إىل عبادته وتوحيده.ويقولون 
باحللول، فهم يعتقدون أن اهلل حل يف علي رضي اهلل عنه مث حل يف أوالده بعده واحًدا بعد واحد حىت 
حل يف احلاكم العبيدي أيب علي املنصور ابن العزيز ، فاإِلهلية حلت ناسوته ويؤمنون برجعة احلاكم وأنه 

يغيب ويظهر.]6[

مث انتقل القنطار إىل التشيع وهي العقيدة األثين عشرية اليت تؤله األئمة وتلعن الصحابة وحتارب أهل 
السنة ..

القسام  مثل  شعارات  حتمل  واليت  إسالمية  وتسمى  لإلسالم  نفسها  تنسب  اليت  الفصائل  نسأل  وهنا 
واألقصى والقدس وصالح الدين وكالمنا معهم .. وليس مع التنظيمات العلمانية واليسارية اليت أصبحت 

دكاكني وأمساء ليس إال..

هل يسمى من يمل مثل هذه العقائد شهيدا]7[ يف منهج أهل السنة واجلماعة  ..؟؟؟
وهل حترتم فرقة الدروز والشيعة عز الدين القسام وصالح الدين رمحهما اهلل أو األقصى والقدس ..

ونقول أيضا هلذه الفصائل ماذا فعل صالح الدين بالفاطميني اإلمساعيلية اليت تنتسب اليها الدروز.؟؟ 
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بسبب أهنم غريوا امللة وتآمروا مع الصليبيني ضد أهل السنة ..كما هي عادة الشيعة ,,
لقد شتتهم وأباد دولتهم وأعاد مصر والشام إىل حظرية أهل السنة واجلماعة ..

العدو  الشيعة مع جهاده  اليت هي أصل دين  القبورية والبدع  القسام فقد حارب  الدين  أما اإلمام عز 
الربيطاين ..

فأين التأصيل الشرعي هلذه الفصائل يف نعتهم للقنطار بالشهيد.. وأال يعترب هذا لعباً بآيات اهلل ... قال 
تعاىل : » َوَذِر الَِّذيَن اختََُّذوا ِدينـَُهْم َلِعًبا َوهَلًْوا« ..األنعام..

ونقول ملن ذكر آية » رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه« ...
نـَْيا فَاْليـَْوَم   خنشى ان ينطبق عليكم قوله تعاىل : »َذِلُكْم بِأَنَُّكُم اختََّْذُتْ َءايَاِت اللَِّه ُهُزًوا َوَغرَّْتُكُم احْلََياُة الدُّ

اَل خُيَْرُجوَن ِمنـَْها َواَل ُهْم ُيْستـَْعَتُبوَن« .. اجلاثية .

فعلى ماذا صدق القنطار ؟؟.. وعلى ماذا عاهد اهلل ..؟؟ وهو عضو يف مليشيا شيعية رافضية تسفك 
دماء أطفال ونساء وشيوخ أهل السنة يف سوريا بأبشع الطرق وأشد األسلحة فتكا .فنخشى أن يكون 

هؤالء األطفال املظلومني خصمائكم يوم القيامة ..!!
وقال بعضهم قتل وهو يدافع عن فلسطني ... أال حترتموا أنفسكم وحترتموا عقول الناس فكفى إستهانة 

وتسخيفا للعقول ..
لقد شوهتم فلسطني بإضافة هذا اجملرم ألمسها ..

فهل فلسطني هي غوطة دمشق وهل سكاهنا أصبحوا صهاينة ..؟؟
ولو أن القنطار كان قد قاتل يف فلسطني أيام شبابه لكن.. كما أن اإلسالم جيب ما قبله فالكفر جيب 

ما قبله ..

فهو قُِتَل شبيحا عاديا يستبيح الدم السوري حبجة الدفاع عن نظام نصريي جمرم ..
حنن نقدر الظرف الذي متر به غزة واحلصار املفروض عليها لكن كما أنه جيب مراعاة هذا اجلانب .. 

فيجب مراعاة جانب أهل السنة الذين يُذحبون بسكني إيران
وعدم جرح مشاعرهم وعدم خسارة حاضنتهم,, فأهل السنة هم عمقنا وليست إيران ..

إيران صفات ال  اليت تضفي على  املواقف  بالضرورة الختاذ مثل هذه  يتعذر  فإن هنالك  من   كذلك 
تستحقها ..
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والشرف  والقومية  العروبة  بصفات  ورسوله  اهلل  عدو  أبا جهل  نصف  جتعلنا  الضرورة  هل  نسأل  لكننا 
والشجاعة واملروءة والكرم ألن الصحابة رضوان اهلل عليهم كانوا حماصرين يف شعب أيب طالب..

ليفتنت به الناس وينصرفوا عن دعوة حممد صلى اهلل عليه وسلم ..
..خاصة وأن أبا جهل يمل مشروعا مضادا للمشروع اإلسالمي ..

مث هل الضرورة جتعلنا مندح من يطعن بعائشة ومن يقول يف حقها أهنا أخبث من الكالب واخلنازير]8[ 
..لعنه اهلل ..

مث أليس سنة العراق الذين يبادون يف ضرورة أليس سنة سوريا الذين يرقون يف ضرورة أليس سنة اليمن 
الذين يقتلون يف ضرورة أليس سنة إيران الذين يعلقون على املشانق يف ضرورة وغريهم كثري ملاذا مل نسمع 

من هؤالء كلمة يف الثناء على إيران.
على الفصائل الفلسطينية أن تعيد حساباهتا وتعي بأن النصر من عند اهلل ال من عند إيران وجمامالهتم 
هذه لن تزيدهم إال وهنا على وهن قال تعاىل :) َمَثُل الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت 

اختَََّذْت بـَْيًتا َوِإنَّ أَْوَهَن اْلبـُُيوِت لَبـَْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن(.. )41(العنكبوت ..
موقع احلقيقة

جلنة الدفاع عن عقيدة أهل السنة يف فلسطني
]1[ »النهار« منال شعيا 20 كانون األول 2015

]2[ ) أو كما قال (
]3[ من تقرير للجزيرة بتصرف ..

]4[ من صفحة  األستاذ ابراهيم محامي ..
]5[ راجع غري مأمور موقع بالعريب
]6[ موقع اللجنة الدائمة بتصرف

]7[ خاصة ان الشهيد مصطلح شرعي اسالمي
]8[ وهو الزنديق مخيين يف كتابه الطهارة ..
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)2(ال�ساعر الفل�سطيني " متيم الربغوثي " والُهيَاُم ب"حزب اهلل" اللبناين
                                                                            عبد الرؤوف الرميل

2015-11-25                                                                             
وأنا أتصفح التويرت لفت نظري تغريدة نصها :

ما دام أّن متيم الربغوثي ال زال يعترب حزب اهلل اجملرم الطائفي حزباً مقاوماً، فكّل قصائده ال تساوي احلرب 
الذي ُكتبت به بالنسبة يل كسوري..!!..

فأثارين الفضول على البحث يف الشبكة العنكبوتية عن مقاالت الشاعر الفلسطيين متيم الربغوثي ...
علي أعثر على ما عناه املغرد أعاله ..

فوجدت مقاال بعنوان » نصر فلسطني واهلل الغين «  نشر بتاريخ . 15 يوليو 2014.
يكيل فيه » متيم الربغوثي « املدح والثناء على حزب اهلل اللبناين وإيران ..

وهذا نص كالمه :
إن هذا التسليح القوى الذى نراه للمقاومة الفلسطينية، ىف ظل القطيعة مع سوريا منذ سنتني ال أرى له 
إال سببني، األول هو أن املقاومة استطاعت ىف سنوات ما قبل القطيعة وبعدها مباشرة تطوير صناعة 
أسلحة حملية، حبيث ال تعرف إسرائيل وال غري إسرائيل كمية السالح الذى متتلكه املقاومة وال نوعيته، 
والسبب الثاىن، وهو ظن من عندى، ال أملك عليه دليال ماديا، هو أن املقاومة اللبنانية، استمرت ىف 
إمداد املقاومة الفلسطينية بالسالح وخبربة استخدامه وصناعته، حىت بعد القطيعة بني محاس ودمشق...

أن املقاومة اللبنانية، وأعىن حزب اهلل حتديدا، لطاملا كان أنبل وأحكم من مجيع حلفائه، وإن كانت دمشق 
منذ سنتني متنُّ وال تفعل، فإن األشبه حبزب اهلل أنه يفعُل وال ميُنُّ. مث إن األمر يتعدى األخالق إىل الوضع 
االسرتاتيجى. فدمشق قد ترى أن اخلطر الوجودى عليها متمثل ىف اجلماعات اإلسالمية املسلحة العاملة 
ىف سوريا، وأنه هذا اخلطر أشد عليها، ىف هذه األيام، من إسرائيل. بينما ترى كل من إيران وحزب اهلل، 
أن اخلطر الوجودى عليهما، ما يزال آتيا من إسرائيل، ال من اجلماعات اإلسالمية املسلحة. فمصلحة كل 

من حزب اهلل وإيران االسرتاتيجية تقتضى تسليح غزة وتطويق إسرئيل من جنوهبا ومشاهلا معا...
وقال أيضا :  إن كل حرب سوى هذه احلرب باطلة، إن كل رصاصة تطلق ىف غري اجتاه العدو املشرتك 
ىف سوريا ولبنان والعراق، هى رصاصة ىف ظهورنا، إن كل عرىب ومسلم يقتل عربا ومسلمني إمنا يقتل 
نفسه، ويقتلنا. إن احلرب الطائفية لن ينتصر فيها أحد مهما طالت، وإن حربنا هذه مع إسرائيل، على 

قلة السالح واألنصار، هى الوحيدة الىت ميكن حتقيق أى نصر فيها...هـ
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ال  عندى،  من  ظن  وهو   : غزة  يف  أهلنا  أسباب  صمود  عن  معرض كالمه  يف  الربغوثي  متيم  يقول 
أملك عليه دليال ماديا، هو أن املقاومة اللبنانية، استمرت ىف إمداد املقاومة الفلسطينية بالسالح وخبربة 

استخدامه]1[ وصناعته، حىت بعد القطيعة بني محاس ودمشق...
فبىن على هذا الظن جمدا حلزب اهلل ال يستحقه وال ندري هل تُبىن احلقائق واملواقف على الظنون واألوهام 

ودون أدلة مادية قاطعة ..؟؟!!
مث يستمر متيم يف سرد قصه ييك خيوطها من اخليال فيقول :  بينما ترى كل من إيران وحزب اهلل، أن 

اخلطر الوجودى عليهما، ما يزال آتيا من إسرائيل...
نقول لتميم فلريجع قليال إىل الوارء وإىل حقبة الثمانينات من القرن العشرين ... وخاصة حقبة احلرب 
العراقية اإليرانية ليجد بأن إسرائيل اليت  »متثل خطرا وجوديا على إيران « قد دعمت إيران باألسلحة 
حلرب العراق والعجيب أن من هذه األسلحة هي أسلحة املقاومة الفلسطينية اليت غنمتها إسرائيل يف 

اجتياحها للبنان ..
ففي مقابلة مع جريدة ) اهلريلد تريديون( اإلمريكية يف 24-8-1981 إعرتف الرئيس اإليراين السابق 
أبو احلسن بين صدر أنه أحيط علماً بوجود هذه العالقة بني إيران و إسرائيل و أنه مل يكن يستطيع أن 
يواجه التيار الديين هناك و الذي كان متورطاً يف التنسيق و التعاون اإليراين اإلسرائيلي,,, و يف 3 حزيران 
1982 إعرتف مناحيم بيجن بأن إسرائيل كانت متد إيران بالسالح وعلل شارون وزير الدفاع اإلسرائيلي 
أسباب ذلك املد العسكري اإلسرائيلي إىل إيران بأن من شأن ذلك إضعاف العراق..!! وقد أفادت جملة 
ميدل إيست الربيطانية يف عددها تشرين الثاين 1982 أن مباحثات  بني إيران وإسرائيل بشأن عقد 
صفقة تبيع فيها إيران النفط إىل إسرائيل يف مقابل إعطاء إسرائيل أسلحة إىل إيران مببلغ 100 مليون دوالر 
كانت قد صادرهتا من الفلسطينيني جبنوب لبنان,,, وذكرت جملة أكتوبر املصرية يف عددها آب1982 
أن املعلومات املتوفرة تفيد بأن إيران قد عقدت صفقه مع إسرائيل اشرتت مبوجبها مجيع السالح الذي 

صادرته من جنوب لبنان وتبلغ قيمة العقد 100 مليون دوالرهـ ]2[
ال أحد يستطيع إثبات أن هنالك عداًء بني إيران وإسرائيل.. بل على العكس هنالك عشرات األدلة على 
وجود تعاون وتفاهم بني الدولتني ..ويكفي قول شارون : » مل أر يوماً يف الشيعة أعداء إلسرائيل على 

املدى البعيد »  )مذكرات شارون ص 583(.
..واعتقد أن إيران شيعية ويشملها عموم قول املقبور شارون ..

فنحن ال نسمع إال جعجعات لكن ال نرى طحنا يف العالقة بني إسرائيل وإيران ..
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ويكفي أن أمريكا قد سلمت العراق إليران على طبق من ذهب..!!, لتسحق أهل السنة يف هذا البلد 
وحركاهتم االسالمية !!! ..ويف هذا دليل على أن إيران هي معول بيد إسرائيل وأمريكا لتهدم به كل كيان 

يهددها, وما عملية إعدام صدام وتسليمه إىل إيران للقيام هبذه املهمة إال دليال هلذه املقولة ..
ونعود حلزب اهلل ففي الوقت اليت كانت غزة تسحق وحترتق بفعل احلمم اإلسرائيلية كان حزب اهلل عضوا 
يف جوقة املتفرجني على حرق غزة وهو لطاملا كان يتفاخر بأن صوارخية قادرة للوصول إىل حيفا وما بعد 

حيفا ..!!
فأين صوارخيه املكدسة يف خمازنه فلماذا مل يطلقها لتخفيف الضغط عن غزة وتشتيت جهد العدو ..

وعلمنا بعد ذلك انه استخدمها لقتل أطفال ونساء أهلنا يف سوريا ..
يقول الربغوثي :  إن كل عرىب ومسلم يقتل عربا ومسلمني إمنا يقتل نفسه، ويقتلنا...

طيب ماذا يفعل »حزب اهلل«  يف سوريا هل يوزع الورود والرياحني على الشعب السوري أم هو يقتلهم 
..؟!!

 : الريموك   خميم  مقالك عن حصار  معرض  عنه يف  قلت  أنت  ونظاما  يساند حكومة  اهلل  إن حزب 
وحماوالت مؤيدى النظام السورى لنفى املسئولية عنه حمزنة حقا، فمخيم الريموك حى من أحياء دمشق، 
املدينة وهو  الذى يسيطر على  تقع على عاتق اجليش  قانونيا وأخالقيا، حمليا وإقليميا،  واملسئولية عنه 
اجليش النظامى. وإن زعم مؤيدو النظام أن هلم قضية أو حقا، فإن الباطل خري ألف مرة من حق مزعوم 

تُفعل هذه األفاعيل بامسه...
وقلت أيضا : إن للنظام السورى باعا طويال ىف جمال جتويع الفلسطينيني، رمبا أكثر من أى نظام عرىب 
وصربا  أيلول،  واحدة:  مرة  الفلسطينيني  دم  ىف  يدها  غمست  األربع  الطوق  دول  من  ثالثا  إن  آخر. 
وشاتيال، وحصار غزة، وإن دولة واحدة فقط من دول الطوق األربع غمست يدها ىف دم الفلسطينيني 

ثالث مرات: تل الزعرت، وحرب املخيمات، واليوم الريموك...
هذا هو النظام السوري الذي أوغل يف دماء الفلسطينيني يسانده »حزب اهلل« ويقف معه ويبذل خرية 

شبابه قربانا لتثبيت دعائم هذا النظام الفاشي واجملرم ..
فكيف جنمع بني مقاومة حزب اهلل ومساندته للنظام السوري أليس هذا هو مجع بني املتناقضات وتوفيق 

بني املختلفات ..
وليس هذا فقط فاملقاوم حسن نصر اهلل قد حتالف مع مليشيات مقتدى الصدر ومليشيات عبد العزيز 

احلكيم وهذه املليشيات هي املسؤولة عن هتجري وسفك دماء أهلنا الفلسطينيني يف العراق ..
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مث إن حزب اهلل أصبح حارسا حلدود دولة إسرائيل, فمنذ عام 2006 مل حتصل أي معركة ذات شأن 
سوى بعض املناوشات مع جنود العدو ال يعدو عددها أصابع اليد الواحدة,, ونسأل هل يسمح حزب 

اهلل ألي أحد كان باخرتاق احلدود لضرب الصهاينة..؟؟,, فليجب على هذا التساؤل شاعرنا متيم ..
وهذه شهادة من أمني عام حزب اهلل السابق »صبحي الطفيلي« تؤيد هذا الكالم حيث يقول : » إن 
حزب اهلل هو حرس حدود إلسرائيل » )انظر: صحيفة الشرق األوسط يف تاريخ 29 رجب 1424 هـ 
، املوافق: 2003/9/25 م العدد )9067( ، وكذلك لقاءه التلفزيوين يف قناة new tv ضمن برنامج 

»بالرقيب« أواخر عام 2003(.
وأهل البيت أدرى مبا فيه ...

بعد هذا تكون وصيتنا للشاعر » متيم الربغوثي » بالنظر إىل الصورة من كل الزوايا ألخذ احلكم الكلي 
على املشهد وال يكتفي بالنظر إىل جزئية ليعممها ويعطيها احلكم الكلي ..!!

فبضعة صواريخ أطلقت من حزب اهلل جتاه العدو الصهيوين مع بعض اجلعجعات ال تكفي بتزكية هذا 
احلزب وهو يقرتف أبشع اجلرائم حبق أهلنا يف سوريا ..

إن حزب اهلل حزب عقائدي شيعي وشعاراته اليت يقاتل حتت ظلها مشهورة مثل لبيك يازينب وهلم جرا..
فهل يرجو شاعرنا متيم من هذا احلزب خريا وهو يعتنق عقيدة التشيع اليت تكفر عمر بن اخلطاب وتلعن 

صالح الدين وهم فاحتي بيت املقدس وحمرريه..
ولريجع متيم الربغوثي إىل التاريخ لريى بأن الشيعة ليس هلم إال دورا تآمريا على مقدساتنا ,,

وأزيد الشاعر من الشعر بيت فأقول له أن من يتغىن مبقاومتهم ال يعتقدون  بقدسية القدس وأن املسجد 
األقصى عندهم غري موجود على األرض بل هو يف السماء ..وأن مسجد الكوفة خري منه ..

فعلى شاعرنا إعادة حساباته وقراءة التاريخ جيدا... ولإلنصاف فهو يف منتصف الطريق فال هو يؤيد 
النظام السوري وال هو ضد إيران وذنبها حزب اهلل,, واحلقيقة أهنم كلهم يستقون من مشكاة واحدة ..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
]1[ للعلم فإن فتح هي من دربت شيعة لبنان ..فال يتاج الفلسطينيون اىل من يدرهبم..

العريب  الشرق  وتارخيي »..  مركز  تعاون سري  االسرائيلية  االيرانية  العالقات   : بعنوان  مقال  ]2[ من 
للدراسات احلضارية واالسرتاتيجية – لندن «..
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    واجب النصرة :

الالجئون الفل�سطينيون يف العراق تعر�سوا لعملية اجتثاث منذ 
عام 2003"

                                                                                          
أصدرت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف بريطانيا صباح اليوم اخلميس تقريراً حول معتقلني فلسطينيني 
يف السجون العراقية من الالجئني إىل العراق عام 1948 م ويصادف صدور التقرير الذكرى 68 للنكبة 

الفلسطينية.
وبني التقرير أنه يف أعقاب اإلحتالل األمريكي للعراق عام 2003، تعرض الالجئون الفلسطينيون يف 
العراق لعملية اجتثاث منظمة من قبل أمريكا واحلكومات العراقية املتعاقبة وامليليشيات الطائفية التابعة 
هلا، وكانت أبرز مظاهر االجتثاث القتل والتهجري واألعتقال التعسفي والتعذيب واألحكام اجلائرة مبوجب 

ملفات حوت هتما ملفقة.

وأسفرت تلك اإلنتهاكات إىل تقليص عدد الفلسطينيني املقيمني يف العراق خالل تلك الفرتة بنسبة %90 
حيث مل يتبق من جمموع الالجئني الفلسطينيني الذي وصل تعدادهم إىل أكثر من 40 ألف إبان الغزو 
سوى 3500 يعيشون يف مناطق خمتلفة من العراق أغلبهم يف العاصمة العراقية بغداد ال زالوا يتعرضون 

ملختلف صنوف التمييز واملالحقة.

أعداد املعتقلني
وأوضح التقرير أنه مل تتوافر أية بيانات رمسية دقيقة عن أعداد املعتقلني الفلسطينيني يف السجون العراقية 
بأمساء معتقلني سلمتها  قائمة  إىل  املعتقلني إضافة  أسر  التواصل مع عدد من  حاليا، لكن من خالل 
السلطة الفلسطينية للحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء السابق  نوري املالكي واليت تشمل  39 معتقال 
فلسطينيا ليكون العدد الذي أمكن توثيقه يف السجون العراقية 47 معتقاًل على األقل، بينهم 5 ال زالوا 
قيد اإلختفاء القسري،  5 آخرين حمكوم عليهم باإلعدام، 8 معتقلني حمكوم عليهم بالسجن املؤبد، 
ومعتقل واحد حمكوم بالسجن عشرة سنوات، ومعتقل واحد قيد احلبس االحتياطي، بينما 27 معتقال 

غري حمدد موقفهم القانوين.
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تعذيب بشع
وبني التقرير أن الفلسطينيني املعتقلني يف السجون العراقية تعرضوا لتعذيب بشع من جلد وكي وصعق 
بالكهرباء، إلجبارهم على االعرتاف بتهم وجرائم مل يقوموا بارتكاهبا، مجيعها تتعلق مبمارستهم اإلرهاب، 
وبالفعل اهتم معظمهم بارتكاب أعمال إرهابية كالقيام بعمليات تفجري، أو التخطيط لتلك العمليات، 
واهتمت الغالبية العظمى منهم باحلث والتحريض على ممارسة اإلرهاب، وبعض أولئك املعتقلني اعتقلوا من 
قبل امليلشيات بسبب عملهم يف شركات استثمارية سعودية، أو شركات عراقية تسوق منتجات سعودية.
وأوضح التقرير أن معاناة املعتقلني مل تقتصر على تقييد حريتهم وتلفيق اهتامات مفربكة هلم، وحرماهنم 
من احلق يف احملاكمة العادلة جملرد انتمائهم إىل املذهب السين، بل قامت السلطات العراقية باحتجازهم 
يف ظروف غري آدمية بعضهم يف سجون سرية، حيث يتم تعريضهم للتجويع مبنع الطعام والشراب عنهم 
لفرتات طويلة، وحرماهنم من األدوية والعالج الالزم حلاالت مريضة منهم، باإلضافة إىل تعرضهم للتعذيب 

البشع بصورة مستمرة، ورفض إعطاء ذويهم تصاريح لزياراهتم.

كما ترفض السلطات العراقية متكني ذوي املعتقلني من توكيل حمامني للدفاع عنهم، باإلضافة إىل احلكم 
نظراً  معهم  التحقيقات  إعادة  املعتقلني  بعض  مطالبة  من  الرغم  على  واإلعدام  بالسجن  بعضهم  على 

العرتافهم حتت الضغط والتعذيب.

وأضاف التقرير أن أسر أولئك املعتقلني أيضا مل يسلموا من الضرر فقد تعرض أغلبهم للمالحقات األمنية 
والتهديدات من قبل امليليشيات العراقية، مما دفع بعضهم اىل اهلروب خارج العراق فرارا من ذات املصري 
الذي تعرض له ذويهم، ويف سبيلهم إلجالء مصري ذويهم أو وقف معاناهتم وإطالق سراحهم داخل 
السجون العراقية تعرض البعض منهم للنصب واإلبتزاز من قبل أشخاص وحمامني وأفراد أمن عراقيني، 

حيث كان يتم إعطائهم وعودا زائفة إلهناء معاناهتم مقابل مبالغ مالية كبرية.
الرامية  الرمسية  اجلهود  تبدأ  مل  حيث  طويلة  لسنني  مهمال  ظل  املعتقلني  هؤالء  ملف  أن  التقرير  وذكر 
حلل تلك األزمة وإطالق سراح املعتقلني الفلسطينيني بالعراق بشكل فعلي إال يف عام 2012، حيث 
قام الرئيس الفلسطيين حممود عباس أبو مازن بتسليم قائمة لرئيس الوزراء العراقي نوري املالكي تشتمل 
على أمساء 39 معتقاًل فلسطينياً يف السجون العراقية أثناء حضوره مؤمتر القمة العربية يف بغداد بتاريخ 
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2012/3/29، ويف ذلك الوقت وعدت السلطات العراقية باإلفراج عن املعتقلني الفلسطينيني إال أن 
أياً من تلك الوعود مل ينفذ، كما مل تعيد السفارة الفلسطينية بالعراق أو الرئيس الفلسطيين مبتابعة هذا 

امللف جمددا
وذكر التقرير يف هذا السياق أن املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف بريطانيا أجرت عدة حماوالت للتواصل 
مع السفارة الفلسطينية يف العراق للوصول إىل معلومات أكثر دقة حول أزمة الفلسطينيني بالعراق، ومعرفة 
أمساء املعتقلني وبياناهتم، والسؤال حول اإلجراءات اليت قامت هبا السفارة حلل تلك األزمة، إال أن السفارة 

مل تقم بالرد على أي من املكاملات التليفونية أو رسائل الربيد اإللكرتوين اليت قامت املنظمة بإرساهلا.
وعرض التقرير لشهادات تفصيلية مدعمة باملستندات لعدد 16 معتقال من إمجايل املذكورين يف اجلدول، 
االنتهاكات  من  جلملة  وتعرضهم  متاما  املعتقلني  أولئك  حقوق  إهدار  الشهادات  تلك  حيث كشفت 
قيد  مازال  املعتقلني  أولئك  وبعض  املؤبد،  السجن  أو  باإلعدام،  احلكم  إىل  بعضهم  أوصلت  اجلسيمة 

اإلختفاء القسري حىت اآلن.

وأكد التقرير أن قوات اإلحتالل بقيادة الواليات املتحدة األمريكية تتحمل املسؤولية الكاملة عما حل 
التابعة هلا يف  واملليشيات  املتعاقبة  العراقية  احلكومات  الفلسطينيني حيث شاركت وشجعت  بالالجئني 

عملية اجتثاثهم من األراضي العراقية.

للمعتقلني  احلقيقي  العدد  إىل  للوصول  حتقيق  جلنة  تشكيل  املتحدة  األمم  عام  أمني  التقرير  وطالب 
له من تعذيب  فيما تعرضوا  املختفني قسريا والتحقيق  العراقية وإجالء مصري  السجون  الفلسطينيني يف 

والعمل على إطالق سراحهم.
الفلسطينيني يف  املعتقلني  الرامية إلطالق سراح  الرئيس حممود عباس تفعيل اجلهود  التقرير  كما طالب 
السجون العراقية على كافة الصعد فهناك خطر على حياهتم وخاصة أولئك املختفني قسريا، واحملكومني 

باإلعدام.
املصدر: جملة اجملتمع ....
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عين الرصد :

الغرب ومكافحة االإرهاب االإيراين

دبلوما�سي »اإ�رسائيلي« ي�سف تقدم قوات االأ�سد يف حلب بـ »الفتح« ..

ق�سة الت�سلل ال�سيعي واالإيراين للقارة االأفريقي

ما هي امللي�سيات ال�سيعية املقاتلة ب�سوريا؟
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   عين الرصد :

)1(الغرب ومكافحة االإرهاب االإيراين

 لغة الغرب جتاه اإلرهاب اإليراين وامليليشيات اليت تدعمها يف العراق وسورية ولبنان ال تزال خجولة، 
فهناك 70 عملية إرهابية تورطت فيها طهران بشكل مباشر طيلة 37 عاما مث تتجاهل القوى الكربى 

كل هذه احلقائق!

أدرج قاضي حمكمة نيويورك اجلزئية جورج دانليز املرشد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي كمتهم ثان، 
باإلضافة إىل حزب اهلل )اإلرهايب( كمتهم ثالث يف تفجريات 11 سبتمرب، واليت اهتم فيها أسامة بن الدن 
قبل مقتله كمتهم أول يف تنفيذها. وحبسب ما نقلته صحيفة الشرق األوسط اللندنية أكد قاضي حمكمة 
نيويورك أن املدعني قدموا أدلة مقنعة بتورط النظام اإليراين وحزب اهلل بتمويل تنظيم القاعدة اإلرهايب قبل 
وبعد 11 سبتمرب، وأن املدعني قدموا أدلة مقنعة إىل احملكمة تفيد بأن إيران قدمت الدعم املادي واملوارد 

لتنظيم القاعدة ألعمال اإلرهاب.

إن القضية الرئيسية ليست إجبار إيران على دفع تعويضات مالية لضحايا احلادثة بقدر ما تكون هذه 
الوثائق والشهادات مبثابة رأس اخليط الذي سيكشف مزيدا من تورط إيران يف عمليات إرهابية يف املنطقة 
والعامل، يف الوقت الذي جند فيه طهران حتاول إبعاد التهمة عنها من خالل اهتام دول خليجية بتمويل 

اإلرهاب هبدف شيطنة هذه الدول أمام الرأي العام الغريب وإلصاق هتم اإلرهاب هبا.
والسؤال هنا ملاذا تأخرت الواليات املتحدة يف إخراج كل هذه احلقائق؟ بل إن السؤال األهم هل ستستمر 
واشنطن وشقيقاهتا يف أوروبا يف فتح صفحات اإلرهاب اإليراين، وكشفها أو أننا حباجة إىل بعض الوقت 

على األقل إىل حني مغادرة حكومة أوباما وتغيري طاقم البيت األبيض؟

اللوجسيت  الدعم  القاعدة وعناصرها وسهلت حتركاهتم وقدمت  قيادات  إيران احتضنت  أن  املعلوم  من 
واالستخبارايت هلم بطرق خمتلفة، كما أن الوثائق ومراجعات بعض قيادات القاعدة مثل »سليمان أبوغيث« 
تؤكد على جتنب التنظيم توجيه أي انتقادات أو محالت إعالمية جتاه إيران، ناهيك عن حماولة استهدافها 
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كما فعلت يف العديد من الدول يف املنطقة والعامل، على الرغم من أن القاعدة كانت حتيط بإيران من 3 
جهات )باكستان، أفغانستان والعراق(.

إن كثريا من العرب مقتنعون متاما بالتنسيق »القاعدي« اإليراين لسببني رئيسيني: أوهلما العدو املشرتك، 
وثانيهما لتظهر إيران كدولة حتارب اإلرهاب القادم من اآلخر السين، هذا بالنسبة لطهران، أما للقاعدة 

فبهدف احلصول على تسهيالت استخباراتية ولوجستية حتمي عناصر التنظيم وتضمن سالمة حتركاته.
العراق وسورية  تدعمها يف  اليت  الشيعية  وامليليشيات  اإليراين  اإلرهاب  الغرب جتاه  لغة  إن  يقول  الواقع 
ولبنان ال تزال خجولة وناعمة. فتصرفات الغرب مع األسف الشديد شجعت إيران على التمادي يف 
دعم اإلرهاب. عندما يتم سرد قرابة 70 عملية إرهابية تورطت فيها إيران بشكل مباشر طيلة الـ37 عاما 
املاضية كما تعرتف إيران رمسيا بتدريب 200 ألف مسلح يف املنطقة، مث مع هذا كله تتجاهل القوى 
الكربى هذه احلقائق واالعرتافات وتتهم دوال أخرى بدعم اإلرهاب دون تقدمي أي دليل، بل اعتمادا يف 
الغالب، على ما يروج له اإلعالم وأتباع طهران يف الغرب، فهذا يعين أن هناك مشكلة عظيمة حتتاج إىل 

وقفة جادة.

والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا اإلطار وليقدم الصورة بطريقة خمتلفة هو: ماذا ستفعل الدول الغربية 
فيما لو قامت دول سنية بفعل ذلك؟ وماذا لو ظهر قيادي عسكري خليجي رفيع على منط ما يقوم 
به قاسم سليماين ليدرب اجلماعات املسلحة على حدود إيران أو العراق؟ هكذا ينظر كثريون للتخاذل 

الغريب يف تعريف اإلرهاب وحماربته دون النظر إىل املذهب أو الدين أو العرق.
تلحظ الدول والشعوب السنية اليت تشكل قرابة 90 % من العامل اإلسالمي مدى جتاهل الغرب لإلرهاب 
من  نفسها  طائفي حلماية  االخنراط يف صراع  على  اجملتمعات  بعض  قد شجع  وهذا  الشيعي،  اإليراين 
األمريكي يف  االجتياح  بعد  ما  عراق  اهلوية، وخباصة يف  على  تقتل  اليت  إيران  من  املدعومة  امليليشيات 

عام2003.

حنن يف املنطقة العربية نقول ال نريد التعاطف الغريب بقدر حاجتنا إىل تسمية األشياء بأمسائها ومالحقة 
من ميول ويدعم اإلرهاب ويسهل له حتركاته وخيطط له عملياته ويقدم له الدعم االستخبارايت واللوجسيت. 
لقد أصبح تعريف اإلرهاب لدى الغرب طائفيا بالدرجة األوىل. هناك توجهات سياسية غربية واضحة 



 العدد  الثاني والعشرون يونيو 2016م

57

يف نظرهتا لإلرهاب وتصنيفاته، وهذا األمر جيعل شعلة الصراع متوقدة، وال سيما أن البعض ينظر هلذه 
التصرفات الغربية عرب عدسة املؤامرة وإغماض العني عن نوع من اإلرهاب والرتكيز على آخر. يفرتض أن 
ينظر للعمل وليس من قام به، وهذا مل جنده سوى يف اإلعالم الغريب أو يف تصريات املسؤولني وخطبهم.

خالصة القول، إن ثبوت تورط إيران يف أحداث نيويورك اإلرهابية قد يشجع دوال مبطالبة إيران بتعويضات 
ملفات كثري من قضايا  فتح  إعادة  إىل  يقود  قد  املاضية، واألهم  الـ15 سنة  جراء تشويه مسعتها طيلة 
اإلرهاب الذي شهده العامل منذ 1979، فمن خالل قراءة الشواهد واألدلة من زاوية، مل تكن رمبا حاضرة 
يف أذهان احملققني، قد يتم فهم بعض قضايا اإلرهاب اليت ال تزال مفتوحة أو أغلقت دون التوصل إىل 

نتائج مقنعة.
                                                                                    الوطن اون الين

)2(دبلوما�سي "اإ�رسائيلي" ي�سف تقدم قوات االأ�سد يف حلب بـ"الفتح "

  وصف السياسي »اإلسرائيلي« البارز، والسفري السابق لدى مجهورية مصر العربية يتسحاق ليفانون، 
تقدم قوات األسد يف حلب بـ” الفتح”.

وقال يف تصريح نقله تلفزيون »I24« ، أنه يف حال قامت قوات األسد وروسيا بـ”فتح” منطقة حلب 
واعزاز والالذقية، ومناطق دمشق وصوال إىل درعا، فإن ذلك ليس مدعاة خلشية إسرائيل أبًدا”.

وأشار ليفانوف إىل أن تل أبيب متتنع عن التدخل فيما امساه ” الشأن السوري الداخلي”.
وتبدو التطورات امليدانية يف سوريا، مطمئنة »لإلسرائيليني« الذين سبق وأعربوا عن تأييدهم للمعسكر 
الروسي، حيث قال رئيس دائرة الشرق األوسط يف جامعة تل أبيب عوزي رايب: إن “استمرار الصراع 
السوري أكثر يعود بشكل إجيايب على »إسرائيل«، خاصة إذا تكلل بانتصار حمور روسيا –األسد، مشريًا 

إىل أّن “ذلك سيكون أفضل لنا”.

احلرب  فيها  متر  اليت  الصعبة  “املنحنيات  إن  العربية  “معآريف”  نقلته صحيفة  تصريح  يف  رايب  وقال 
الروسية، ولطاملا بقيت مستمرة، فإن ذلك أفضل لتل أبيب”.
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ويرى اخلبري »اإلسرائيلي« أن القوات الروسية ستظل ماضية يف توسعها يف األراضي السورية يف ظل عدم 
وجود معارضة قوية تصدها، مشريًا إىل أن املعارضة السورية ال تستطيع وحدها الوقوف يف وجه إيران، 

وروسيا، واألسد وحزب اهلل.

وأشار إىل أن السعودية وتركيا يف حال قررتا التدخل فعلًيا على أرض الواقع يف سوريا، فإهنما قادرتان على 
توجيه ضربات موجعة لذلك التحالف.

من جهة أخرى، قال وزير احلرب »اإلسرائيلي« موشي يعالون إن “األوضاع احلساسة اليت بدأت حتيط 
باملشهد السوري، جعلت إسرائيل تتخذ قرارًا بعدم التدخل”.

وأضاف يعالون يف سياق كلمته يف ندوة أمنية يف مدينة ميونخ األملانية أن “حالة عدم االستقرار هي ما 
يسيطر على املنطقة بأسرها يف هذه األثناء وهو ما يدفع تل أبيب إىل وضع اسرتاتيجيات للتعامل مع 

الوضع القائم”.
املصدر املختصر ..
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)3(ق�سة الت�سلل ال�سيعي واالإيراين للقارة االأفريقية
                                                                  أسامة  شحادة

2015 -12-17                                                                                 
 اليوم وبعد 35 عاماً على الثورة اإليرانية جنحت إيران والشيعة بالتسلل إىل أفريقيا، فظهرت بؤر شيعية 
هنا وهناك، وأقيمت مؤسسات ثقافية واقتصادية تتبع قوى إيرانية وشيعية، وأصبح إليران نفوذ وحلفاء 
بني دول القارة، ولكن أيضاً هناك مقاومة كبرية هلذا التسلل وهناك حالة سخط شعبية ورمسية على كثري 

من نتائج هذا التسلل.

فقد قطعت بعض الدول عالقاهتا بإيران كاملغرب ونيجرييا وغامبيا، وجّرمت بعض الدول التشيع كجزر 
القمر مؤخراً، فضاًل عن الغضب الشعيب ملا تقوم به املؤسسات والشخصيات الشيعية من تعكري حالة 
السلم اجملتمعي عرب استثارة الغالبية الساحقة بالسب والطعن يف رموزها ومقدساهتا، ولعل أبلغ مثال على 
ذلك ما حصل للمتشيع املصري حسن شحاته الذي متادى كثرياً يف اإلساءة للنيب صلى اهلل عليه وسلم 
بالطعن يف زوجته أم املؤمنني عاشة رضي اهلل عنها، وبالطعن يف أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم، 
مما أدى لقيام اجلماهري الغاضبة بضربه حىت املوت، أثناء حماولته التبشري بالتشيع يف إحدى القرى السنية 

مبصر.

يف هذا املقال سأطوف سريعا حول املنافذ الىت سلكها هذا التسلل الشيعي للقارة األفريقية يف العصر 
احلاضر حبسب التسلسل الزمين، إذ مل أجد من قّدم رؤية كلية لذلك على مستوى القارة، وإمنا الذي 
وجدته إشارات جيدة لكن ملناطق حمددة من القارة، والغاية من هذا وضع تصور كلي بداية هلذا التسلل 
وإطاره الزمين واجلهات الراعية له، ومن مث ميكن دراسة كل منفذ على حدة يف دراسات قادمة، قد ينشط 

هلا الباحثون.

1-  جهود مراجع شيعة العراق للتسلل ملصر :
لعل مصر شهدت أوىل حماوالت التسلل الشيعية للقارة األفريقية، فمنذ مطلع القرن العشرين قام املرجع 
أهلها)]1[(،  بني  التشيع  ونشر  لغزوها  ملصر  شيعة  دعاة  بإرسال  الربوجردي  حسني  العراقي  الشيعي 
الزجناين، وقد  الزجناين، مث عبدالكرمي  أبا عبداهلل  فأرسل يف أواخر سنة 1353هـ وأوائل سنة 1354هـ 
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اخلضر حسني  وحممد  اخلطيب  الدين  حمب  احملققون كالعالمتني  العلماء  وكشف  مهمتهما،  يف  فشال 
حقيقة تعصبهما الشيعي وكرههما للصحابة، مث أتبعهما الربوجردي بثالث هو الشيخ حممد تقي القمي 
الذي جنح بتأسيس دار التقريب يف القاهرة سنة 1366هـ، 1946م، مث أصدر من خالهلا جملة »رسالة 
اإلسالم«، واستقطب هلا بعض العلماء والفضالء، وخدعهم بفكرة التقريب مث انتبه البعض ونفض يده 
منها مثل: الدكتور حممد البهي، والشيخ حممد عرفة -عضو هيئة كبار العلماء يف األزهر-، والشيخ طه 

حممد الساكت؛ وأهم ما نتج عن تسلل القمي شيئان:
األول: فتوى شيخ األزهر شلتوت جبواز التعبد على املذهب الشيعي)]2[(، واليت اختذها الشيعة مطية 

للرواج بني البسطاء.

والثاين: هو استمالة حسن البنا لقبول فكرة التقريب برغم اعرتاض واستنكار أستاذيه العالمة رشيد رضا، 
والعالمة حمب الدين اخلطيب)]3[(، على التقريب والغزو الشيعي، وقد نتج عن هذا أن سهلت مجاعة 
اإلخوان للشيعة اخرتاق اجلسم السين يف كل الدول اليت تواجدوا فيها، واألخطر هو تشيع بعض أفرادها 
يف أكثر من بلد وحتوهلم لرموز شيعية تقود الغزو الشيعي، ومنهم أمحد راسم النفيس، وكمال اهللباوي من 

مصر، ومبارك بعداش من تونس، وإدريس هاين باملغرب، وغريهم.

وبعد القمي جاء للقاهرة السيد مرتضى الرضوي صاحب مكتبة النجاح يف النجف ، والذي تردد على 
مصر 30 مرة، وكان يرص على اللقاء باألدباء والعلماء وإهدائهم الكتب الشيعية، وكان القمي يعده من 
دعاة التقريب، وقد طبع 25 كتاباً شيعياً يف مصر وجعل بعض املصريني يكتب هلا مقدمات نظري أجرة 
مالية! وقد دّون الرضوي لقاءاته مع املصريني يف كتاب ضخم بعنوان »مع رجال الفكر يف القاهرة«، وقد 
أثىن على جهده السيد حممد باقر الصدر مرجع حزب الدعوة العراقي بسبب جناح الرضوي بتخصيص 

جناح لكتب الشيعة يف دار الكتب املصرية.

مث واصل قيادة التسلل الشيعي ملصر السيد طالب الرفاعي)]4[(،الذي استوطن مصر بطلب من املرجع 
العراقي حمسن احلكيم والذي عينه وكياًل عنه فيها سنة 1969، فأسس مجعية آل البيت سنة 1973م، 
واليت جلأ إليها د. فتحي الشقاقي – قائد حركة اجلهاد اإلسالمي الفلسطينية- ليبشر بالوحدة بني السنة 

والشيعة عقب الثورة اإليرانية)]5[(.
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وطالب الرفاعي أصاًل جاء ملصر سنة 1967 من أجل إكمال دراسته اجلامعية، فحصل على املاجستري 
سنة 1976م ومن مث حصل على الدكتوراه سنة 1981م!

وأيضاً كان للمتشيع العراقي علي البدري جهود يف نشر التشيع باملناقشات وطباعة الكتب وتوزيعها، وهو 
جاء ملصر عام 1967 وبقي عدة أعوام فيها)]6[(.

مث كان للطلبة العراقيني واخلليجيني يف مصر دور يف هذا التسلل، وملا قامت الثورة اإليرانية فرح هبا اإلخوان 
واجلماعة اإلسالمية، وبعدها أصبح التشيع ينتشر قليال قليال يف مصر)]7[(.   

  
2-  اجلاليات اللبنانية يف أفريقيا:

عرفت أفريقيا قدوم املهاجرين اللبنانيني وخاصة النصارى منهم قبل بداية القرن العشرين، وتوالت موجات 
اهلجرة اللبنانية، وكان السبب يف ذلك البحث عن فرص عمل أو هرباً من التجنيد اإلجباري يف اجليش 
العثماين، مث أصبح لالستبداد السياسي دور يف اهلجرة، وكذلك كان لصراعات الطوائف ومن مث احلرب 
األهلية دور أيضا يف هذه اهلجرات، كانت مصر هي الوجهة األوىل، وقد استوطنتها النخب اللبنانية مثل 

العالمة رشيد رضا من التيار اإلسالمي، أو روز اليوسف صاحبة اجمللة املعروفة لليوم.
مث تعدت اهلجرة لدول أفريقيا األخرى، وكان منهم لبنانيون شيعة، ومل يعرف هلم دور شيعي إال قبيل الثورة 

اإليرانية بعقد تقريباً، وكان يهدف للحفاظ عليهم بداية.
وكان القائم على ذلك موسى الصدر اللبناين مؤسس حركة أمل، والذي زار أفريقيا عدة مرات، لكن زيارته 
لدول غرب أفريقيا سنة 1967 تعد أمهها، إذ عمل على زيارة الدول اليت هبا جاليات شيعية لبنانية، وحثها 
على التمسك بالتشيع واحلرص عليه، وأرسل سنة 1969 مندوبا عنه ليقود شؤون الشيعة يف السنغال، 
وهو الشيخ عبد املنعم الزين، الذي أسس سنة 1978 املؤسسة اإلسالمية االجتماعية، وقد نتج عن 
جهوده نشر التشيع يف بعض دول أفريقيا اجملاورة كموريتانيا، ولكن عمله يف نشر التشيع بني السنغاليني 

كان عقب جناح الثورة اإليرانية.
وأيضا قام اللبنانيون الشيعة يف ساحل العاج سنة 1977 بإقامة )اجلمعية اإلسالمية الثقافية( بشاطئ 
أصبحت  الثورة  جناح  عقب  لكن  اإليرانية،  الثورة  قيام  قبل  الصدر  موسى  بتأثري  وهذا  العاج،  ساحل 
اجلاليات اللبنانية يف أفريقيا هي أداة السفارات اإليرانية الخرتاق اجملتمعات األفريقية، باستغالل عالقاهتا 

مع النخب احلاكمة وسيطرهتا االقتصادية.
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3-  املدرسون والتجار العراقيون والسوريون واللبنانيون الشيعة: 
منذ فرتة الثمانينات سافر عدد من املدرسني العراقيني، مث قدم سوريون ولبنانيون للعمل والتجارة يف دول 
أفريقية مثل ليبيا واجلزائر، وقد كان هلؤالء املدرسني دور يف تسلل التشيع لتلك البالد من خالل احتكاكهم 

بالطلبة والناس.

4-  املتعاطفون مع جناح الثورة اإليرانية من أبناء احلركة اإلسالمية – اإلخوان املسلمون:
احلركة  وأبناء  قادة  من  الفرحة كثريا  إيران عمت  للحكم يف  اخلميين  وتسلم  الشاه  نظام  عقب سقوط 
اإلسالمية، وبسبب املوقف السابق لألستاذ حسن البنا الداعم للتقريب بني السنة والشيعة، فقد تصاعدت 
النداءات للوحدة بني السنة والشيعة، وقامت قيادة مجاعة اإلخوان من دول متعددة بالسفر معاً لطهران 

لتهنئة اخلميين بالنصر.
وقد كانوا يعّدون اخلميين وحركته مساوية هلم متاماً، يقول حسن الرتايب وراشد الغنوشي حول مفهوم احلركة 
اإلسالمية: إنه »االجتاه الذي ينطلق من مفهوم اإلسالم الشامل، مستهدفاً إقامة اجملتمع املسلم والدولة 
اإلسالمية على أساس ذلك التصور الشامل، وهذا املفهوم ينطبق على ثالثة اجتاهات كربى: )اإلخوان 

املسلمون، اجلماعة اإلسالمية بباكستان، وحركة اإلمام اخلميين يف إيران(«)]8[(.
ومن مث توالت بعض الوفود الطالبية من احلركة اإلسالمية من دول أفريقيا وخاصة من السودان على زيارة 
طهران أو سفاراهتا، وكان من هتافات طلبة اجلامعات يف السودان سنة 1981: »يا مخيين رفعت الراية! 
أنت املشعل أنت هداية!«، مث بدأ هذا التعاطف العام يتحول لدى البعض إىل تشيع عقدي يف عدد من 

الدول األفريقية.

5-  نشاط تيار الشريازيني يف أفريقيا:
عقب سقوط نظام النمريي يف السودان سنة 1985، أرسل تقي املدرسي زعيم حركة الطالئع الرسالية 
التابعة للتيار الشريازي ومرجعية حممد الشريازي، أمحد الكاتب -الباحث املعروف- للتبشري بالتشيع يف 
السودان، وذلك استغالال للقابلية العالية لدى أبناء احلركة اإلسالمية بقيادة حسن الرتايب للتشيع، بسبب 
التعاطف الكبري مع دعاوى الوحدة والتقريب من جهة ومنهج الرتايب العقالين واملتميع يف قضايا العقيدة 

والصحابة وأمثاهلا.
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حيث قام أمحد الكاتب بتأسيس فرع حلركة الطالئع الشريازية من بني املتشيعني، حتت غطاء حسينية 
اإلمام القائم)]9[(، ومن ذلك الزمن وللشريازيني نشاط كبري يف أفريقيا.

مث أكمل املسرية علي البدري املتشيع العراقي، والذي بعد أن مكث يف سوريا عدة سنوات عقب تركه 
مصر، عاد سنة 1986 ألفريقيا والسودان حتديداً، فطبع عددا من الكتب الشيعية فيها.

6-  السفارات اإليرانية واملستشاريات الثقافية:
عملت السفارات اإليرانية يف املرحلة األوىل على توزيع بعض املطبوعات واجملالت على املرتددين عليها، 
وأيضاً عملت على تقدمي املنح للطلبة األفارقة للدراسة يف اجلامعات اإليرانية واحلوزات، وقد تشيع عدد 

كبري من هؤالء الطلبة وأصبح بعضهم رأساً يف نشر التشيع بني قومه.
مث تطور عمل هذه السفارات واملستشاريات يف التسعينيات وأصبح يقوم بدور رعاية الشيعة من اجلاليات 
اللبنانية واملتشيعني وإقامة املؤسسات هلم، وذلك بعد االنفتاح السياسي إليران على أفريقيا، واليت دشنتها 
زيارة الرئيس اإليراين السابق هامشي رفنسنجاين للسودان سنة 1991 مث زيارة أخرى سنة 1996 لعدد 

من الدول األفريقية، مث تتالت زيارات الرئيسني السابقني خامتي وجناد لدول أفريقيا.
وأمثرت هذه الزيارات عن إقامة مصانع ومصايف برتول وعالقات جتارية وسياسية وقواعد عسكرية، وهذا 

كله دفع عجلة التسلل الشيعي قدماً لألمام.

7-   املتشعيني من اجلاليات األفريقية يف اخلارج وخاصة أوروربا:
الشيعي ألفريقيا،  التسلل  الشيعي يف أوروبا مستغال جهل هذه اجلاليات بدينها دور يف  للنشاط  كان 
الظاهرة  تأثريهم على عائالهتم، وهذه  أو االستقرار، فضاًل عن  للزيارة  لبالدهم  وخاصة عند رجوعهم 

موجودة يف املغرب بشكل خاص.

خامتة:
هذه هي املنافذ اليت تسلل منها التشيع لقارة أفريقيا، مث متكن من تكوين بؤر انطالق وعمل، فأسست 
عدد من املؤسسات االجتماعية والثقافية، وأصبح هلا جمالت وصحف ومدارس ومعاهد وجامعات، فضاًل 

عن نفوذ وعالقات اقتصادية وسياسية مع حكومات الدول األفريقية.
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ولكن مع كل هذا ال يزال التسلل التشيعي طارئا على القارة األفريقية وليس له جذور راسخة، وهو قائم 
بشكل كبري على جهل العامة به واستغالله لفقرهم وحاجتهم.

ولذلك إن بقاء هذا التسلل واستمراره شبه مستحيل، لكن الركيزة يف ذلك هو وجود وعي هبذا التسلل 
بداية، مث وجود عمل فاعل للتحذير منه وإبطال خداعه، وهو ميسور للمخلصني، ألن اهلل عز وجل عّلمنا 

)فأما الزبد فيذهب جفاًء وأّما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض( )الرعد: 17(.
املصدر : موقع الراصد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
]1[  - جملة الفتح اليت كان يديرها حمب الدين اخلطيب،  ج 17، ص 709.

]2[  -  لفهم مالبسات هذه الفتوى راجع: املوسوعة الشاملة للفرق املعاصرة يف العامل، التجمعات 
الشيعية يف أفريقيا العربية، أسامة شحادة وهيثم الكسواين، مكتبة مدبويل، ص 21.

]3[  - انظر: جملة الفتح اليت كان يصدرها حمب الدين اخلطيب، عدد 862، مقال )كالم صريح وكالم 
مبهم حول خرافة التقريب بني املذاهب(، وهو رد على حسن البنا شخصياً.

]4[  - انظر مقايل: أمايل السيد طالب الرفاعي، بالراصد عدد 118،
6045=http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no

]5[  - انظر مقايل: حركة اجلهاد اإلسالمي واهلوى الشيعي اإليراين، الراصد عدد 51،
4888=http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no 

]6[  - املتحولون حقائق ووثائق، هشام قطيط، دار احملجة البيضاء، ص 79.
]7[  - ملعرفة واقع التشيع يف مصر، راجع املوسوعة الشاملة للفرق املعاصرة يف العامل، التجمعات الشيعية 

يف أفريقيا العربية، أسامة شحادة وهيثم الكسواين، مكتبة مدبويل.
]8[  - احلركة اإلسالمية والتحديث، حسن الرتايب وراشد الغنوشي، ص 17.

]9[  - أمحد الكاتب، سرييت الفكرية والسياسية، على موقعه الشخصي.
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)4(ما هي امللي�سيات ال�سيعية املقاتلة ب�سوريا؟
                                                                                              

يرتاوح عدد املقاتلني الشيعة يف سوريا ما بني 15 .- 20 ألف مقاتل -
بينما ينشغل العامل كله » بـمكافحة إرهاب« تنظيم الدولة، يتواجد عشرات اآلالف من املقاتلني األجانب 
يف صفوف املليشيات الشيعية بسوريا، مدفوعني » بـربوباغندا« طائفية ودعائية حلشدهم، لتحقيق أهداف 
جيوسياسية إليران وحلفائها يف املنطقة، وأبرزهم نظام بشار األسد وحزب اهلل اللبناين، وسط اهتامات 

متكررة بانتهاكات حقوقية وارتكاب جمازر طائفية، حبسب حمللني وباحثني.
وتسلط »عريب21« الضوء على املليشيات الشيعية يف سوريا، يف ظل صمت عاملي أشبه بالتجاهل، لتدفق 
اآلالف من األجانب إىل سوريا للقتال يف صفوفهم، مقابل تركيز كبري على األجانب املقاتلني يف تنظيم 

الدولة، الذين يثريون »قلق« العامل، ويدفعونه للتدخل العسكري املباشر بذريعة »مكافحة اإلرهاب«.
وحتاول »عريب21«، بالرجوع لدراسات عربية وأجنبية ملختصني وخرباء، حتديد أعداد املقاتلني يف صفوف 
املليشيات الشيعية وأبرز فصائلهم وارتباطاهتا، وآليات احلشد والدعاية اليت جتذب املقاتلني الشيعة من كل 

أحناء العامل، وأبرز االنتهاكات اليت قاموا هبا يف سوريا، حبسب ما يلي:
أعداد املقاتلني وجنسياهتم

املليشيات  املقاتلني  بأن عدد  التقديرات  أن  إال  الشيعة،  املقاتلني  لعدد  دقيق  توفر إحصاء  ومع غياب 
العراقية بـ15-20 ألف مقاتل، وعدد مقاتلي حزب اهلل اللبناين بـ7-10 آالف مقاتل، و5-7 آالف 
مقاتل من األفغان واإليرانيني، حبسب دراسة أعدها الباحث أمحد أبازيد، مع »الشبكة السورية حلقوق 

اإلنسان«، منتصف 2014.
وأضاف أبازيد، أنه بينما كان املقاتلون العراقيون واللبنانيون هم النسبة الغالبة ضمن اجلنسيات اليت تقاتل 
إىل جانب النظام على أساس طائفي، ضمن مليشيات منظمة، إال أنه ت توثيق وجود ومقتل مقاتلني من 

جنسيات خمتلفة: أفغانية وباكستانية ومينية وحىت جنسيات أفريقية.
وباإلضافة هلذه التنظيمات، يشكل األفغان اهلزارة والباكستانيون الشيعة النسبة الغالبة من املقاتلني الشيعة 
من غري العرب واإليرانيني، حيث تكون فرص جتنيدهم من قبل إيران أسهل وأقل تكلفة من سواهم، 
ويتم جتنيدهم من بني الالجئني األفغان يف إيران، حتت مظلة فصائل عراقية أو خمتلطة مثل »أبو الفضل 
العباس« و«سرايا طليعة اخلراساين« خاصة، أو ضمن تشكيالت أفغانية وباكستانية خالصة لكن بقيادة 

إيرانية مثل »لواء فاطميون«، أو باكستانية مثل »لواء زينبيون«.
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وتابع أبازيد يف دراسته »املليشيات الشيعية يف سوريا« بقوله: »كما عثر األهايل ومقاتلون من اجليش احلر 
على قتلى ينتمون جلنسيات شرق آسيوية أخرى يف ريف حلب وريف دمشق، إضافة لليمنيني احلوثيني، 
وبعض األفارقة األفراد الذين أعلنت صفحات الفصائل الشيعية مقتلهم، وتقاتل هذه اجملموعات حتت 

مظلة اجملموعات العراقية غالبا، ومل تشكل قوات خاصة هبا«.

أين يتواجدون؟
العاصمة دمشق،  بشكل عام، ميتد عمل املليشيات الشيعية يف عدد كبري من املناطق السورية، أبرزها 
حيث تتوىل مليشيا »حزب اهلل« السيطرة واالنتشار يف مناطق دمشق القدمية بالقرب من املسجد األموي، 
لكونه يوي مقام رأس اإلمام »احلسني«، وجياوره مقام السيدة »رقية«، لتكون املنطقة املمتدة من قلعة 

دمشق حىت باب شرقي حتت سيطرة احلزب واملليشيات الشيعية بشكل مباشر.

ويشهد ريف العاصمة أيضا تواجدا كبريا للمليشيات الشيعية، وكان أول تواجد هلا يف منطقة »السيدة 
عام  بداية  مع  العراقية  العباس«  الفضل  »أبو  األهايل كتائب  زينب«، حيث ظهرت حبسب شهادات 
الشرقي من منطقة »السيدة زينب«، حيث يقع مطار  امليلشيا إىل اجلنوب  2012. وميتد عمل هذه 

دمشق الدويل، الذي يعد املعرب الرئيسي للمقاتلني الشيعة إىل سوريا.

وتتوىل املليشيات إضافة لقوات النظام محاية املطار والطريق املؤدي إليه واملعروف باسم »طريق املطار«، 
الذي يده من اجلانبني بلدات البويضة والذيابية والنشابية ودير سلمان، اليت سيطرت عليها املليشيات 
الشيعية وهجرت أهلها، يف أواخر 2012 وبداية 2013. بينما حولت مناطق السبينة وحجرية والديابية، 

إىل مستوطنة للمليشيات الشيعية وأسرهم، حبسب ما ذكرت جملة الدراسات الفلسطينية
ويف املنطقة الشمالية من البالد، تشكل كل من بلديت »نبل« و«الزهراء« يف ريف حلب مناطق رئيسية 
للمليشيات الشيعية اليت تشرتك مع سكان هذه املناطق، حيث ينتمي سكاهنا إىل مليشيا »حزب اهلل« 

وكتيبة »قمر بين هاشم«.

ويف بلديت »كفريا والفوعة« مشال إدلب، تتواجد مليشيات شيعية حتظى باهتمام إيراين مركز، ومن دالئل 
املعارضة يف محص  اجلبهة اإلسالمية عند إخالء قوات  تفاوضها من  أثناء  إيران  االهتمام اشرتاط  هذا 
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2014، إدخال الغذاء إىل بلديت »نبل« و«الزهراء« احملاصرتني من قبل قوات املعارضة، باإلضافة إىل 
كوهنا حمل اهتمام عاملي بعد هدنة الزبداين - الفوعة وكفريا.

وسط سوريا، تتمركز املليشيات الشيعية يف قرى ريف محص اليت يصل عددها إىل 50 أمهها »أم العمد، 
وأم جبات، وأم جنيينات«، وتشكل هذه القرى مورداً بشرياً هاماً يف دعم املليشيات بالقتال، وبرز دورها 

بشدة خالل معركة القصري عام 2013، وفق »مركز اجلمهورية للدراسات«.
أما جنوبا، يتواجد عدد ال بأس به من املليشيات الشيعية، كانت تتمركز يف بصرى الشام، وتتخذ من 
مناطق يف درعا قواعد هلا، قبل أن تسيطر قوات املعارضة قبل أشهر على مساحات واسعة من ريف 

احملافظة، وتطرد منها املليشيات وتقتل العشرات من عناصرها.

وكان » حلزب اهلل« دور واضح يف معارك درعا، إضافة إىل كتائب شيعية أخرى أبرزها »لواء الفاطميون« 
مصوراً  تسجيل  وبثت  عناصره  من  عنصراً  أسرت  املعارضة  وكانت  أفغان،  مقاتلني  صفوفه  يف  ويضم 

العرتافاته، بينما قتل زعيمه األفغاين »علي رضا توسلي« يف معارك درعا.

أما املنطقة األشد تواجداً للمليشيات الشيعية، فهي املثلث الرابط بني ريف دمشق وريف درعا وريف 
الثوري«  من »احلرس  وقوات  اهلل«  مليشيا »حزب  تتواجد  مربع، حيث  مرت  القنيطرة مبساحة 7 كيلو 
اإليراين، وهي املنطقة اليت قتل فيها العقيد اإليراين عباس عبد اإلله يف شباط/ فرباير 2015، حبسب 

موقع »السورية.نت«.

بروباجندا احلشد الطائفي
أما عن كيفية حشد هؤالء املقاتلني، فرأى الباحث أمحد أبازيد أن »حشد املقاتلني الشيعة إىل سوريا 
على وسيلتني: اإلغراء املادي، واحلشد الطائفي«، مشريا إىل أن النسبة األكرب تأيت لسوريا نتيجة ما أمساه 
للقتال يف سوريا، من املساجد  الداعمة  الرأي  الطائفي« املكثفة اليت متارسها منابر  »بروباجندا احلشد 
املتمثلة  االجتماعي  اإلعالم  وسائل  إىل  وصوال  والصحف،  اجملالت  إىل  الفضائيات  إىل  واحلسينيات 

بالفيسبوك واليوتيوب واملنتديات.
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وأضاف أبازيد أن وسائل احلشد تعتمد على الدعوات املباشرة للقتال، أو على التصاميم الفنية، واألغاين 
الراية  عليه  مرفوعا  زينب  السيدة  معلم ضريح  على  التصاميم  وتركز  املعارك،  من  خلفيات  مع  املصّورة 
احلمراء، اليت تشري إىل »عدم األخذ بالثأر« بعد، الذي تتكرر مع صورته عبارة »لن ُتسىب زينب مرّتني«.

تستخدم  أكثر  أحيان  ويف  أحيانا،  احلر  للجيش  واإلبادة  السحق  عبارات  املصورة  األغاين  يف  ويتكرر 
كلمات طائفية قادحة للداللة على السكان السنة )مثل : النواصب، التكفرييني، الوهابية( داعية إىل 
سحقهم ومحاية مرقد السيدة زينب منهم، ولعل أبرزهم املغين اللبناين علي بركات، وأبرز أغانيه: »احسم 

نصرك يف يربود«، و«املد العلوي تفجر«.

بينما سامهت خطابات القادة السياسيني والدينيني الشيعة حول سوريا، يف شرعنة القتال هناك وزيادة 
حجم التدفق والكراهية الطائفية، خطابات الزعيم الشيعي اللبناين حسن نصر اهلل خاصة، إضافة لرجال 
القتال،  على  لتشجيعهم  املقاتلة؛  الشيعية  الفصائل  إىل  ميدانية  بزيارات  يقومون  الذين  الشيعة  الدين 

ويشاركوهنم فيه يف أحيان أخرى.

وتساهم صور القتلى اليت تزداد باستمرار واجلنازات الضخمة اليت تشيعهم يف توسعة دائرة املعنيني بالقتال 
يف سوريا واملتعطشني لرّد الثأر املضاعف، الشخصي العائلي بعد التارخيي الطائفي.

تكثيف التجنيد
بدوره، أشار فيليب مسيث، اخلبري والباحث يف املليشيات الشيعية يف »معهد واشنطن لدراسات الشرق 
األدىن«، إىل أن املليشيات الشيعية، ومنذ متوز/ يوليو 2015، كثفت محالهتا اليت تركز بشكل كبري عرب 
شبكة اإلنرتنت، وحتولت من محالت نادرا ما ُتذكر يف أواخر 2014 وأوائل 2015 إىل برنامج جتنيد 

متكامل يشمل عددا من اجلماعات األحدث اليت تدعمها إيران.
عريب21 - عبيدة عامر

# األربعاء، 20 يناير2016 12:29 ص
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مرصد األحداث

ردود فعل وا�سعة اإثر ت�رسيحات �سفري ال�سعودية حول "مظلومية" ال�سنة
اأ�سئلة �سيعية حترج حزب اهلل

قدير اإ�رسائيلي مثري للو�سع الع�سكري ب�سوريا وخالف رو�سيا واإيران 
احلركة االإ�سالمية يف فل�سطني تندد بجرائم اإيران يف �سورية والدول 

العربية.
اجلرائم الرو�سية يف ال�رسق.. ال�سمت الدويل املريب

الن�سرييون ي�ساألون عمهم نتنياهو: من هو بديل ب�سار بيننا؟
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    مرصد األحداث

1-ردود فعل وا�سعة اإثر ت�رسيحات �سفري ال�سعودية حول "مظلومية" ال�سنة
                                                                                                  

 أثارت تصريات السفري السعودي يف العراق ثامر السبهان موجة من ردود الفعل، إذ رحبت األوساط 
السنية هبا، فيما استنكرهتا األوساط الشيعية.

واعترب السبهان، رفض مناطق السنة دخول قوات احلشد الشعيب يبني »عدم مقبوليته من قبل اجملتمع 
العراقي«، فيما أشار إىل أن اجلماعات اليت تقف وراء أحداث التطهري العرقي يف املقدادية ال ختتلف عن 

تنظيم »داعش«.

وتساءل السبهان خالل حديثه لربنامج حوار خاص الذي تبثه فضائية »السومرية« أمس: »هل تقبل 
احلكومة العراقية بوجود حشود سنية كاحلشود الشيعية احلالية وبنفس التسليح، وملاذا يوضع السالح بيد 

احلشد الشعيب فقط«.
واهتم إيران بـ«التدخل يف الشؤون العراقية الداخلية بشكل واضح وإنشاء مليشيات مسلحة«، مشددا على 

ضرورة »إجياد حل جذري للبيئة اليت سامهت بظهور اإلرهاب«.

ولفت السبهان إىل أن »اجلماعات اليت تسببت باألحداث اليت شهدها قضاء املقدادية ال ختتلف عن 
داعش«، مستفهما »أين دور احلشد الشعيب مما جرى يف املقدادية«.

وبشان مطالبة وزير اخلارجية البحريين خالد بن امحد ال خليفة حبل احلشد الشعيب، أكد أن »من يستمع 
خطب علي السيستاين ومقتدى الصدر اجلمعة يستشعر خطر املرجعيات الدينية الشيعية من ذلك«.

وقال السبهان: »إنين ملست غضبا من قبل مجيع من قابلتهم من السياسيني واألخوة السنة يف العراق على 
اململكة العربية السعودية«، مشريا إىل أهنم »قالوا يل انتم غبتم عنا وجعلتمونا نواجه مصرينا لوحدنا«.

وبني السبهان أن »خادم احلرمني الشريفني وجهين خالل لقائي به بان انظر للعراق والعراقيني بعني واحدة 
وقلب واحد وعقل واحد«، مؤكدا أن »العراق يتاج إىل مساعدة أشقائه، لكن يف نفس الوقت جيب أن 
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يكون احلل عراقيا داخليا«.
واعترب احتاد القوى العراقية تصريات السبهان »طبيعية جداً وحتمل نوايا طيبة«، وأعرب عن استغرابه من 
»احلملة السياسية« ضده، وأشار إىل أن السعودية تواجه »تضييقًا« إعالميا و«هتديدات« أمنية منذ أن 

قررت فتح سفارهتا بالعراق.
وقال االحتاد يف بيان له »نستغرب من هذه احلملة السياسية املعدة سلفاً ضد السفري السعودي رغم أن 
تصرياته اليت أدىل هبا لقناة السومرية كانت طبيعية جدا وحتمل نوايا طيبة للمملكة العربية السعودية جتاه 
مجيع إخواهنم العراقيني بال متييز على الطائفة والعرق وهي وصايا خادم احلرمني الشريفني، واليت تعكس 

سياسة اململكة الرمسية جتاه العراق«.

ثامر  السعودي  السفري  قاهلا  اليت  املخلصة  للنصيحة  يستمعوا  أن  من هؤالء  نتمىن  االحتاد »كنا  وتابع 
السبهان يف لقائه وهي أن احلل األمثل ملشاكل العراق حينما يقوم العراقيون حبل مشاكلهم بأنفسهم بدون 
أي تدخل خارجي«، الفتاً إىل أن »هؤالء املغرضون ال ينظرون اال بعني واحدة ويسعون إىل ربط مصاحل 

العراق وأمنه بالتوجهات اخلارجية«.

ورفض رئيس احلكومة العراقية حيدر العبادي اليوم األحد تصريات السفري السعودي يف بغداد، إذ قال 
يف كلمة له خالل انطالق فعاليات مؤمتر احتاد برملانات الدول اإلسالمية يف دورته الـ11 »نرحب بكل 
السفراء وممثلي الدول يف العراق ولكن جيب أن حترتم وحدة الشعب العراقي وال جيوز املزايدة على قتل 

العراقيني«.

فيما اعرّبت الكتل الشيعة يف الربملان اليوم األحد عن رفضها للتصريات اليت أدىل هبا السبهان، ودعوا 
احلكومة االحتادية إىل طرده »فوراً«.

وقال النائب عن دولة القانون كامل الزيدي إن تصريات السفري السعودي تدخل سافر بالشأن الداخلي 
العراقي، وتابع: »احلشد الشعيب ركن أساس يف محاية العراق وتصريات السفري السعودي هتدد السلم 

األهلي اجملتمعي الذي نسعى للحفاظ عليه«.
موقع نوافذ ...
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2- اأ�سئلة �سيعية حترج حزب اهلل

من  قتلهم شيٌء  عمليات  يسود  وأن  سوريا؟  إال يف  العسكريون  اهلل  قادة حزب  يُقتل  أال  يعين  ماذا   
الغموض، إن مل يكن لناحية اجِلهة اآلِمرة يف بعض األحيان، فلناحية اجلهة املنفذة أحيانا أخرى، وأن 
يُدفنوا مجيعا يف روضة الشهيدين يف الضاحية اجلنوبية لبريوت دون تتمة »عدلية«، فيتم إحياء ذكراهم 
بتحقيقات جدية حول  املغتالة  القيادات  هذه  مع حق  اهلل  وإعالم حزب  تعاطي خطاب  دون  سنويا 
عمليات تصفياهتم؟ لكنه سؤال إن غاب رمسيا فقد بدأ يرتدد شعبيا وبقوة داخل البيئة احلاضنة للحزب، 
خصوصاً بعد مقتل قائد عملياته العسكرية يف سوريا مصطفى بدر الدين مؤخرا يف سوريا، الذي ُنسجت 

حول كيفية تصفيته الكثري من الروايات
ليس هذا سؤاال يتيما، بل يأيت ضمن سلسلة أسئلة يطرحها مناصرو حزب اهلل يف سرهم وعالنيتهم، 
الرئيسية يف املنطقة  وتتمحور مجيعها حول املصلحة من استمرار احلزب ذراعا إليران، أو أحد أذرعها 
العربية، واملليشيا األكثر استخداما يف حروب املنطقة العربية، ال سيما وأن نصيب حزب اهلل يف اخلطط 
العسكرية اليت يضعها »املستشارون« اإليرانيون يف سوريا تقضي دائما بأن يكون رجاله يف صف املواجهة 

األول، ما كّبده خسائر بشرية جسيمة تتفاوت تقديراهتا، لكنها حتما باآلالف بني قتيل وجريح
سؤال آخر يطرحه مجهور حزب اهلل حول سقف أزمة احلزب االقتصادية الّدوين والزمين املتعاظمة بعد 
احلظر الغريب املصريف عليه، وانعكاس هذه األزمة على مناطق مواالة احلزب يف لبنان اليت باتت تشعر 
وكأهنا تدفع فاتورة احلرب اإليرانية من خبزها ومائها، خصوصا وأهنا مل تلمس بعد نعيم اإلفراج األمريكي 
والغريب عن مليارات إيران بعد توقيع االتفاق النووي، الذي شكا مؤخرا مرشد اجلمهورية من أن أمريكا 

مل تِف بوعودها يف إطاره.
والسؤال األبرز الذي يرتسم على وجوه شيعة حزب اهلل هو حول مستقبل عالقتهم مع مواطنيهم الُسنة 
باتوا يصّنفون احلزب جهًة معادية بعد أن كان يف نظر  الذين  العريب واإلسالمي،  العاملني  امتداد  على 
معظمهم مقاومة شريفة، بغض النظر عما إذا كانت هذه النظرة ظاملة للحزب أو عادلة، ألن ذلك لن 
يغري شيئا يف النتيجة. كذلك حول مدى قدرهتم على معاكسة توجهات اجملتمع الدويل الذي بات يالحق 

شبكات احلزب يف اخلارج.
أما فيما يتعلق بلبنان فلم يقنع أنصار حزب اهلل بأن حزهبم ال يستطيع حسم أمر املرشح املاروين لرئاسة 
اجلمهورية، بعد أن تفرقت قوى الرابع عشر من آذار وتوّزعت على مرشَحني للرئاسة ال ثالث هلما، ومها 
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احلليفان اللصيقان حبزب اهلل والنظام السوري ميشال عون وسليمان فرجنية، يف فرصة قد ال تُعوض إن 
ضاعت. كذلك تشكو بيئة احلزب مثل غريها من اللبنانيني من تردي اخلدمات العامة يف البالد نتيجة 
الشلل يف املؤسسات الدستورية، وقد عربت عن ذلك يف االنتخابات البلدية األخرية اليت جرت يف املناطق 
من  أمل،  اهلل وحركة  ثنائية حزب  حماولة كسر  واضحة يف  اجلرأة  الشيعية، حيث كانت  األغلبية  ذات 
خالل منافستها بلوائح مستقلة جنحت يف كسر حاجز اخلوف رغم ختوين ماكينة حزب اهلل هلم باهتامهم 

باملعادين خلط املقاومة

هذه عّينة من أسئلة حرجة يطرحها شيعة لبنان على أنفسهم وقياداهتم ومراجعهم، علما أن تاريخ الشيعة 
يف لبنان زاخر بالتنوع واملقاومة وتبين العلمانية واليسار والعروبة، والريادة يف الشعر والفكر واألدب وتطوير 

الفنون وحب احلياة.. نعم، حب احلياة أكثر من حب املوت اهلاجم بتكليف شرعي.
عريب 21

 
3- قدير اإ�رسائيلي مثري للو�سع الع�سكري ب�سوريا وخالف رو�سيا 

واإيران                                         

استمرارا لألمهية اليت توليها مراكز البحث اإلسرائيلية ملا جيري يف سوريا منذ مخس سنوات، فقد صدرت 
دراسة جديدة حتلل آفاق الصراع بعد التدخل الروسي.

يف هذا السياق، قال مركز أحباث إسرائيلي رائد إن التدخل اإليراين الروسي يف سوريا »فشل فشال ذريعا 
يف حسم املواجهة يف أي منطقة من املناطق اليت يتواجد فيها عناصر املعارضة السورية املسلحة«.

ويف الدراسة الصادرة عنه اليوم، ونشرها يف دوريته »عدكون اسرتاتيجي«، واطلعت عليها »عريب21«، 
أكد »مركز أحباث األمن القومي« اإلسرائيلي أن الروس واإليرانيني مل يفشلوا فقط يف حسم املواجهة ضد 
الثوار، »بل إن كثافة القصف الروسي وعمق التدخل اإليراين، مع كل ما نتج عنه من خسائر فادحة يف 
أوساط املدنيني السوريني، مل يفلحا يف التأثري على دافعية قوى املعارضة السورية على مواصلة القتال ضد 

النظام والسعي إلسقاطه«.
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وشدد املركز على أن الروس يكتشفون أن املواجهة مع املعارضة السورية »عصية على احلسم«، وهو ما 
جعلهم »أكثر واقعية من اإليرانيني وحلفائهم يف حزب اهلل«.

وقّدر املركز، الذي يعد أهم حمافل التقدير االسرتاتيجي يف إسرائيل، أن إرسال إيران تعزيزات »بشرية« 
ملؤازرة جيش النظام السوري يف القتال مل تفشل فقط يف حتقيق إحداث تقدم جوهري على األرض، »بل 

فشلت أيضا يف حتسني مستوى الدافعية لدى ضباط وجنود اجليش السوري«.
وتساءل املركز عن مصري جيش النظام يف حال انسحب اإليرانيون واملليشيات الشيعية وتوقف الدعم 

اجلوي الروسي، مشريا إىل أنه ال مستقبل للنظام بدون الدعم الروسي واإليراين.
وعدد املركز مواطن االختالف بني اإليرانيني والروس يف كل ما يتعلق باملوقف من التدخل العسكري يف 
سوريا، مشريا إىل أن الروس ياولون »توظيف تدخلهم يف سوريا من أجل حتقيق مكاسب يف ساحات 

أخرى«.
وقال: »الروس معنيون بلعبة كربى. هم يبتزون الغرب من خالل التواجد يف سوريا لتقدمي تنازالت يف 

ساحات أخرى، مثل أوكرانيا«.

وأشار املركز إىل أن اخلالفات بني طهران وروسيا تتعاظم بشأن التصور للحل يف سوريا، مشريا إىل أن 
موسكو معنية بأن يتم التوصل »حلل سياسي يضمن صيانة مصاحلها يف الساحل السوري«.

وحبسب املركز، فإن الروس مستعدون للتسليم بشرعية سيطرة القوى اإلسالمية السنية على مناطق يف 
وسط سوريا، واألكراد يف مشاهلا.

وأوضح املركز أن اإليرانيني معنيون يف املقابل بعدم السماح بأي »نفوذ سياسي وتواجد عسكري مستقبلي 
للقوى السنية املقاتلة يف سوريا«.

وتوقع املركز أن يتحّول اخلالف الروسي اإليراين إىل أزمة حقيقية ستؤثر على مستقبل العالقة بني طهران 
وموسكو.

وحذر املركز من خطورة أي حل »يشرّع احتفاظ احلركات اجلهادية السنية مبناطق نفوذ داخل سوريا«، 
على اعتبار أهنا ستستخدمها الحقا يف استهداف إسرائيل.

                                                                                  املصدر : املختصر...
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4- احلركة االإ�سالمية يف فل�سطني تندد بجرائم اإيران يف �سورية 
والدول العربية

 ندَّدت احلركة اإلسالمية يف الداخل الفلسطيين، أمس األحد، باجلرائم اليت ترتكبها إيران يف سورية 
والدول العربية، ومشاركتها نظام بشار األسد يف جمازر حلب وغريها.

وقال الشيخ رائد صالح، رئيس احلركة اإلسالمية يف بيان له على صفحته يف »الفيسبوك«: »سقط 
القناع للمرة املليون عن إيران وأذرعها يف سورية والعراق ولبنان واليمن وسائر املنطقة، ويف مقدمتهم 

اجلزار بشار«.
وأضاف الشيخ صالح: »سقط القناع عنها وعن أذرعها بعد أن َصدَّعوا رؤوسنا يف حديثهم امللغوم 

عن املقاومة واملمانعة، وإذ بالوقائع تُبني أهنم أرادوا باملقاومة مقاومة احتاد حقيقي لألمة املسلمة والعامل 
مانعة منع ميالد أية إرادة إسالمية أو عربية تتصدى ألي عدو طامع خبريات املسلمني 

ُ
العريب، وأرادوا بامل

والعرب!«.
وأوضح رئيس احلركة اإلسالمية أن حديث إيران وأتباعها عن »الشيطان األكرب أمريكا« خالل 

السنوات املاضية هو خلداع الشعوب، مضيفاً: »وإذ بالوقائع تُبني أهنم أرادوا بالشيطان األكرب األمة 
املسلمة والعامل العريب! وكم خدعت الكثري منا إيران وأتباعها وهم يرددون على مدار عقود: »املوت 
ألمريكا.. املوت إلسرائيل«! وإذ بالوقائع تُبني أهنم أرادوا بذلك املوت للعراق، املوت لسورية، املوت 

لليمن، املوت للبنان، املوت للبحرين، املوت لرتكيا، وقائمة املطلوبني عندهم طويلة غري من رددوا امسه 
يف املاضي على مدار عقود!

وأكد الشيخ صالح يف ختام بيانه أن إيران وأتباعها »هم اليوم حلفاء أمريكا وروسيا »وإسرائيل« ومن 
يدور يف فلكهم! وهم اليوم يذحبون »الربيع العريب«، ويذحبون أي بارقة أمل ألية هنضة يف مسرية األمة 

املسلمة والعامل العريب، ويذحبون على اهلوية يف كثري من الدول العربية واملسلمة، واآلن يذحبون حلب 
والفلوجة وتعز، ويشحذون سيوف حلفهم )الباطين الصلييب الصهيوين( ملواصلة ذحبنا«.

                                                                                    جملة اجملتمع ...
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5- اجلرائم الرو�سية يف ال�رسق.. ال�سمت الدويل املريب؟  
يشكل العدوان الفاشي الروسي على الشعب السوري حلقة جديدة من حلقات التآمر الدويل على الثورة 
السورية، وصورة من صور اإلرهاب الدويل يف احلماية والدفاع املباشر عن نظام كان ميثل القمة يف إرهاب 

الناس وكتم أنفاسهم و يف تسويق املخططات الدولية املشبوهة اهلادف للنيل من الشعب السوري
فبعد مرور أكثر من شهر على العدوان اهلمجي الروسي تتبني ميدانيا وأمام كامريات وعيون العامل أمجع، 
زيف اإلدعاءات اليت على أساسها دخل الطريان الروسي يف أجواء احلرب السورية، فاستهداف اإلرهاب 
كما يدعون مل يكن أبدا هو السبب احلقيقي لذلك التدخل الفظ والرث، فجل الغارات اجلوية اجلبانة 
األطفال يف  من  قتل  ومن  املزدمحة،  الشعبية  واألسواق  احملضة  املدنية  املواقع  بوضوح  تستهدف  كانت 
حرستا ودوما وحلب أعداد كبرية تدمغ بالعار جبني اإلنسانية واجملتمع الدويل الذي يتفرج على كرنفاالت 
القتل الروسية وكأهنا جمرد سريك أو ألعاب حواة!! فيما تربز البلطجة الدولية بأبشع متبنياهتا يف احملافل 
واملنظمات الدولية اليت تصمت صمت القبور عن إدانة تلك اجملازر أو أن تضغط باجتاه إهنائها وجلم 

حتوالهتا ونتائجها القذرة!.

 ليس مقبوال وال معقوال باملرة ما جيري؟ ، فالدبلوماسية العربية غائبة بالكامل ـ، وجامعة الدول العربية 
أضحت شاهد زور يف أكرب مهرجان جماين للقتل يف العامل العريب، وقوات الدب الروسي اإلرهابية متارس 
أتبعتها قبل  القذرة اليت  اليوم سياسة األرض احملروقة والتدمري الكامل وبنفس الطريقة  يف املدن السورية 
سنوات قليلة يف غروزين العاصمة الشيشانية!!، إهنم يفرغون أدوات حقدهم وغلهم مدافعني عن أبشع 
نظام إرهايب يف تاريخ الشرق القدمي واحلديث!! ، إذ يبدو أن كلفة التخلص من نظام بشار اإلرهايب 
ستكون أعلى مثنا يف التاريخ وهو إبادة ما يستطيعون من أبناء الشعب السوري املظلوم!! بذريعة حماربة 
اإلرهاب رغم أهنم يدافعون عن أبشع نظام مارس اإلرهاب يف املاضي واحلاضر!، بل أنه اليتورع أبدا 
عن اإلستعانة بأساطني اإلرهاب اإلقليمي وفرق املوت القادمة من لبنان والعراق وإيران لتسويق خمططاته 

وحماولة البقاء على عرش اجلماجم يف دمشق؟.

العدوان اإلرهايب الروسي مل تتم إدانته عربيا حىت اليوم! رغم أن القضية هم عريب بالدرجة األوىل وأهل 
مكة أدرى بشعاهبا يف هناية املطاف؟ أما التوافق الدويل فهو يتم على اجلثث العربية وعلى معاناة الناس 



 العدد  الثاني والعشرون يونيو 2016م

77

غري آبه مبا جيري من مآسي كارثية على األرض، النظام السوري املرتنح مل يعد خطرا قاتال على شعبه بل 
أنه اخلطر األكرب على اإلقليم واملنطقة برمته بعد أن حول سوريا العظيمة ألرض يباب، وبعد أن سوق 
الفنت الطائفية وأستعان بضباع األرض يف تدمري احلرث والنسل ويف دعمه الالحمدود للعصابات الطائفية 
اإليرانية اليت تستهدف يف هناية املطاف األمن العريب برمته وتعمل بشكل حثيث من أجل تصدير الفنت 

الطائفية لدول املنطقة ومتزيق نسيجها اجملتمعي ومبا مياثل الوضع الرث السائد يف العراق.

التحرك العريب الفاعل إليقاف آلة املوت الروسية يف الشام أضحى أمرا أكثر من اسرتاتيجي من أجل 
منع التدهور يف املنطقة، ومن أجل محاية الشعب وأجيال من السوريني من حرب اإلبادة املمنهجة اليت 
تنتهجها آلة احلرب العدوانية الروسية وهي تقذف بأسلحتها القذرة على رؤوس السوريني ومتارس البلطجة 
والعدوانية واحلقد دون حسيب وال رقيب، ففي أول لقطة تارخيية مرعبة ميكننا أن نتصور قطعان الفرق 
الروسية!! مشهد سوريايل  الطائرات  اجلوية من  باحلماية  السوريني  اإليرانية وهي حتصد رؤوس  الطائفية 
اليصدقه عقل ولكنه حدث فعال وواقعا، وأشر على إهنيار حقيقي يف منظومة العالقات الدولية وحىت يف 
منظومة القيم واألخالق لدول كربى تصرف أسلحتها القذرة وجترهبا على الشعوب املستضعفة واجلرية 
اليت عانت طويال من حكم الطغيان واإلرهاب والقمع والسلب والنهب حتت ستار الشعارات احلماسية 
والقومية الفارغة، فآلة احلرب السورية وترسانتها مل تعد ملواجهة الصمود والتصدي والتوازن السرتاتيجي 
كما كانوا يهرفون! بل أهنا إلفناء الشعب وتدمريه من أجل عيون الدكتاتور األبدي الوارث لعرش اإلرهاب 

والدكتاتورية..

ما يفعله الروس اليوم يف الشرق هو جرمية عظمى ضد اإلنسانية ودليل إدانة تارخيية إلرهاب دويل أسود 
انتزع البسمة من عيون أطفال الشام.. فهل من مغيث وناصر للشعب السوري من مهجية الدول الكواسر؟

داود البصري
                                                                               املصدر : بوابة الشروق...
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6- الن�سرييون ي�ساألون عمهم نتنياهو: من هو بديل ب�سار بيننا؟
                                                                                          منذر األسعد

2015-11-19                                                                                                     
ال شك يف أن تسريب نبأ الوفد النصريي الذي زار تل أبيب مؤخراً،  مؤشر يدعم الدالئل األخرى، على 

أن رعاة حنر الشعب السوري بزعامة البيت األسود، قرروا التخلي عن عميلهم بشار وعموم عائلته.
لكن السؤال الذي ال مفر من الوقوف عنده، هو:هل صحيح أن الوفد النصريي بقيادة تاجر العلمنة 
واملدنية الطائفي الكذوب  أدونيس  ذهب إىل عمه نتنياهو، يبحث  عن ضمانات للنصرييني  يف مرحلة 

ما بعد العائلة الذميمة؟
وملاذا يتألف وفد اخليانة املكرور يف التاريخ النصريي، من أناس ليس يف أيديهم سيف وال رمح؟ أليس هذا 
دلياًل إضافياً على أن وحوشهم املفرتسة املستأسدة على العزل فحسب، ليسوا سوى واجهة أو أداة يف يد 

اجمللس السري الذي يرسم القرارات الكربى للطائفة احلاقدة؟
من يضمن من؟

ذلكم هو الكالم املوحى به-صراحة تارة ومواربة تارة أخرى- يف التسريبات املتعمدة، وهو ملواصلة اخلداع 
األممية املتكالبة علينا، مع أن الطفل املميز بات يعلم علم اليقني أن احلماية الدولية اليت ت توفريها هلؤالء 
اجملرمني ليس هلا نظري،  باستثناء سادهتم الصهاينة الذين مل ينحدروا إىل مستوى وحشيتهم الوقحة.فأي 
ضمانات بعد مخس سنوات من جمازرهم اليت شاركهم فيها كل بغاث الكفر من أحناء األرض كلها، حىت 
تفرق الدم السوري بني األمم، وظل السالح الفعال على السوريني ممنوعاً، وبقيت سفارات الطاغية يف 
أكثر العواصم، وما زال مندوبوه الصفيقون يف املنظمات األممية!!كل هذا وبشار فاقد الشرعية يف هراء 

أوباما وأشباهه!!

مناطق  اقتحام  الثوار  القتلة، كان يف وسع  التسلح ملصلحة حلف  ميزان  الفادح يف  اخللل  وبالرغم من 
النصرييني حيث خزان الوحوش، بل إن دمشق يف مرمى مدافعهم،  لكن الغرب املنافق منعهم، وهم 
مضطرون إىل االستجابة حرصاً على احلد األدىن الذي يصلون عليه من أسلحة حمدودة حجماً وواهنة 

نوعاً!



 العدد  الثاني والعشرون يونيو 2016م

79

مهانة أوباما
فلنتجاوز مهزلة الضمانات، فالقوم ضمانة الغرب فال يتاجون إىل ضمانات، ولعل هذه احلقيقة غري 
املتداولة تفسر اجرتاء الوريث األرعن على حتدي أوباما وإهانته، باستخدام السالح الكيميائي،  يف ازدراء 

مكشوف لتحذيرات البيت األبيض وكسر خلطوطه احلمر!!
وابتلع رئيس » أقوى« دولة يف العامل املهانة املعلنة، اكتفى مبصادرة أداة اجلرمية، خشية وقوعها يف أيدي 
السوريني الشرفاء، وهي أيٍد غري أمينة مبنظار اليهود والصليبيني والبوذيني وامللحدين وسائر أركان حلف 

البغضاء النكد.

وينبغي لنا أن نالحظ اعتزام الوفد زيارة تركيا، اليت ال ميكن أن تتعاطف معهم!!فهل يريدون مساومة أنقرا 
على حد أدىن من التطبيع مستقباًل إذا تنصلوا يف الوقت بدل الضائع من حبور الدم اليت أراقوها يف سوريا، 

وحتميل عائلة األسد وحدها الوزر كله؟
وهنا يقف السؤال احلائر: فما مهمة البعثة النصريية يف الكيان الصهيوين؟

إذا استبعدنا البعد اإلسرتاتيجي بالنسبة إىل الطائفة الكريهة،  ألن الصهاينة والصليبيني اجلدد أحرص 
منها على بقائها شوكة يف خاصرة األمة، فال يبقى سوى احتمال التنافس بينهم على الزعامة يف املرحلة 
اجلديدة.فهم مجيعاً يدركون أن املفتاح احلقيقي ليس يف الكرملني الذي يؤدي مهمة التيس املستعار، وال 

يف البيت األبيض العاجز أمام أصغر  مسؤول يهودي يف أمريكا أو يف فلسطني احملتلة.
لقد دار الزمان وأصبح اليهود هم األوصياء على حاضر عمالء الغرب يف املنطقة وعلى مستقبلهم.

املؤسف أن تعثر بعد كل هذا اللعب العلين، على مسلمني غافلني يتساءلون ببالهة:أين تذهب قصة 
املمانعة اجملوسية يف هذه احلالة؟

وهؤالء يستحقون املقولة الشعبية الدارجة يف الشام: صح النوم!!
                                                                                 املصدر : موقع املسلم
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فتاوى احلقيقة :

1-التعريف بالفرقة " االأغاخانية " االإ�سماعيلية ال�سالة .
ال�سوؤال :

هناك فرقة �سيعية تدعى اأغا خانية يقومون بالدعاء )اأي ال�سالة( 
مرتني يف اليوم بدالً من ال�سلوات اخلم�سة ، فمن هم االأغا خانية ؟ 

وما هي معتقداتهم؟

اجلواب:
احلمد هلل

» األغاخانية« فرقة من الطائفة اإلمساعيلية النزارية الضالة .
واإلمساعيلية هي طائفة تنسب إىل إمساعيل بن جعفر الصادق ، وهي إحدى الفرق الباطنية ، اليت تذهب 
إىل أن للشريعة ظاهرا وباطنا ، وأهنم هم الذين عرفوا ذلك الباطن ، وقد أنكروا أركان اإلسالم وعباداته، 

وتالعبوا بنصوص الوحي ، وأتوا يف ذلك مبا ال يقبله الشرع وال العقل .
وقد احنرفت هذه الفرقة )اإلمساعيلية( إىل الغلو الشديد ، مما جعل الشيعة االثين عشرية أنفسهم ، وهم 

من أضل طوائف األمة وفرقها : يكفرون اإلمساعيلية .
وقد تنوعت وتشعبت فرق اإلمساعيلية ، ومن هذه الفرق : األغاخانية« اليت تنسب إىل حسن علي شاه 
، الذي ظهر يف إيران ولقب نفسه بـ »األغاخان األول«، وقام بالثورة، ولكنه فشل، وهرب إىل اهلند، 
وهناك اعرتف به اإلجنليز إماماً للطائفة اإلمساعيلية، وخلعوا عليه لقب »أغاخان« ، فانتسب إىل نزار بن 

املستنصر الفاطمي، وأصبح إمام اإلمساعيلية النزارية.
ومن أبرز شخصيات هذه الفرقة :

- حسن علي شاه: وهو األغاخان األول: الذي استعمله اإلجنليز لقيادة ثورة تكون ذريعة لتدخلهم، وقد 
خلع عليه اإلجنليز لقب أغاخان، مات سنة1881م.

- أغا علي شاه: وهو األغاخان الثاين .
- ابنه حممد احلسيين: وهو األغاخان الثالث ، كان يفضل اإلقامة يف أوروبا، وقد رتع يف مالذ الدنيا، 

واشتهر بالفسق واجملون .
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وكان هذا الرجل يؤيد ويناصر االحتالل اإلجنليزي لبالد املسلمني يف اهلند، بل إنه يرى أن هذا االحتالل 
نعمة للشعوب اهلندية، ويصرح بأن رغبة اهلنود يف االستقالل رغبة طائشة محقاء، ونزعة متهوسة سابقة 

ألواهنا .
ويقول عنه جولدزيهر اليهودي: » هو رجل دنيوي املظهر إىل حد كبري، ومشبع بأفكار الثقافة العصرية، 

وال شيء يف مظهره يذكرنا مببادئ املذهب الذي ينبغي أن ميثله« .
- مث توىل زعامة الطائفة بعده حفيده املسمى »كرمي خان« ولقب بـ »أغاخان الرابع« ، وكانت أمه 
بريطانية ، تلقى علومه األولية بسويسرا، وأكمل تعليمه يف جامعة هارفارد األمريكية ، ومع ذلك يعتربه 

اإلمساعيليون يف العصر احلاضر : اإلمام الثاين واألربعني يف سلسلة األئمة اإلمساعيلية.

ومن أهم عقائد هذه الفرقة الضالة :
1- قوهلم بالتناسخ ، فريون أن األرواح مسجونة يف هذه األجسام املكلفة بطاعة اإلمام املطهر، فإذا 
انتقلت على الطاعة كانت قد ختلصت وانتقلت لألنوار العلوية، وإن انتقلت على العصيان هوت يف 

الظلمات السفلية. وينظر جواب السؤال رقم : )14379( .
2- قوهلم بالرجعة ، فريون رجعة من مات من األئمة بنوع التناسخ والرجعة، ومنهم من ينتظر جميء من 

يقطع مبوته، ومنهم من ينتظر عودة األمر إىل أهل البيت.
إىل  الناس  ويدعون  أنفسهم،  هم  الظاهرون  فاألئمة  مستور،  أو  معصوم،  إمام  من  البد  يقولون   -3
إمامتهم، واملستورون هم الذين يتسرتون ويظهرون دعاهتم، وآخر الظاهرين عندهم: »إمساعيل« الذي 

ينتسبون إليه، وأول املستورين ابنه املكتوم.
4- رفعوا أئمتهم إىل مرتبة األلوهية فهم - ظاهرا - يقولون : إن األئمة بشر كسائر الناس، ويأكلون 
وينامون وميوتون، ولكنهم يف تأويالهتم الباطنية يقولون: إن اإلمام هو »وجه اهلل« و» يد اهلل« و»جنب 
اهلل« ، بل يدعون صراحة أن اهلل قد حل فيه ، وأنه هو الذي ياسب الناس يوم القيامة، ويقسمهم بني 

اجلنة والنار، وأنه هو »الصراط املستقيم« »والذكر احلكيم« و» القرآن الكرمي«.
5- يرون نسخ شريعة اإلسالم وانتهاء العمل هبا . حيث يرون أن حممد بن إمساعيل حي مل ميت، أهنم 
وأنه القائم املهدي، والقائم عندهم يبعث برسالة وشريعة جديدة ينسخ هبا شريعة حممد صلى اهلل عليه 

وسلم.
6- يتربؤون من الشيخني : أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما، وينعتومها بصفات قبيحة، كإبليس وفرعون 
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وهامان والطاغوت وهبل.
7- ينفون صفات اهلل مطلقاً، وينكرون كل صفة له سبحانه ، مما وصف هبا نفسه يف القرآن الكرمي.

8- يقولون بإباحة احملرمات واحملارم، فأباحوا شرب اخلمر، والبنات واألخوات ومجيع امللذات.
9- يقولون بقدم العامل، وأن له مدبرين: األول: اهلل. والثاين: النفس.

10- يقولون بأن األنبياء هم أنبياء ورسل إىل العامة فقط ، أما اخلاصة فأنبياؤهم الفالسفة ، فالشعائر 
الدينية للعامة ، وأما اخلاصة فال يلزمهم العمل هبا.

11- ال يعتقدون وجوب شيء من أركان اإلسالم : الصالة والزكاة والصوم واحلج .
أماكن انتشارهم وتواجدهم :

السالم والكنغو وبلجيكا وباكستان ونريويب وزجنبار  اهلند ودار  يسكن اإلمساعيلية األغاخانية اآلن يف 
ومدغشقر وبعض أقاليم سوريا.

أما مركزهم الرئيسي: فيوجد يف مدينة كراتشي يف باكستان .
ومن هذا العرض املوجز ألهم أفكارهم وعقائدهم يتبني أن هذه الفرقة خارجة عن اإلسالم .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء :
ما قول علماء اإلسالم والفقهاء الكرام يف حق فرقة اإلمساعيلية - األغاخانية - اليت يسكن أفرادها يف 
البالد املختلفة خصوصا يف البالد الشمالية من باكستان، نذكر بعض معتقداهتم وأقواهلم اليت تدل على 

عقائدهم هنا.
)1( الكلمة: أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل وأشهد أن أمري املؤمنني علي اهلل، هذه 

كلمتهم مقام كلمة اإلسالم كلمة التوحيد والشهادة ويسموهنا بـ: الكلمة اإلسالمية احلقيقة.
)2( اإلمام: وهم يعتقدون أن أغاخان شاه كرمي هو إمامهم، وهو مالك كل شيء من األرض والسماء 

وما فيهما وما بينهما باخلري والشر، ويعتقدون أنه هو احلاكم يف العامل بقضه وقضيضه.
)3( الشريعة: هم ال يرون اتباع الشريعة اإلسالمية بل يعتقدون أن أغاخان هو القرآن الناطق والقرآن 
احلقيقي األصلي، وهو الكعبة وهو البيت املعمور وهو املتبوع املتبع وال يكون شيء سواه جيب اتباعه، 

ويف كتبهم أن ما ذكر يف القرآن الظاهري من لفظ اهلل مصداقه اإلمام أغاخان.
)4( الصالة: هم ال يعتقدون وجوب الصلوات اخلمس ويقولون بوجوب الدعوات الثالثة مكاهنا.

)5( املسجد: هم يتخذون معبدا آخر مكان املسجد ويسمونه بـ: مجاعت خانة.
)6( الزكاة: هم جيحدون الزكاة الشرعية ويؤدون مكاهنا من مجيع أصناف املال عشرها لألغاخان ويسمونه 
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بـ: مال الواجبات .
)7( الصوم: ينكرون فرضية صوم رمضان.

)8( ال يقولون بفرضية حج البيت، يعتقدون أن األصل أغاخان هو احلج.
)9( السالم: هلم حتية خمصوصة مكان السالم عليكم يقولون عند اللقاء: )علي مدد( أي أعانك علي، 

ويقولون يف جوابه: )موىل علي مدد( مكان وعليكم السالم.

هذه نبذة من أقواهلم وعقائدهم. فهل هذه الفرقة من الفرق اإلسالمية أم من الفرق الكفرية؟
فأجابت اللجنة :

أواًل: اعتقاد أن اهلل حل يف علي أو غريه : كفر حمض خمرج من ملة اإلسالم، وكذلك اعتقاد أن هناك 
أحدا يتصرف يف السماء واألرض غري اهلل سبحانه كفر أيضا، قال تعاىل: )ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق 
السََّماَواِت َواأْلَْرَض يف ِستَِّة أَيَّاٍم مُثَّ اْستـََوى َعَلى اْلَعْرِش يـُْغِشي اللَّْيَل النَـَّهاَر َيْطلُُبُه َحِثيثًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر 

َوالنُُّجوَم ُمَسخَّرَاٍت بَِأْمرِِه َأال َلُه اخْلَْلُق َواأْلَْمُر تـََباَرَك اللَُّه َربُّ اْلَعاَلِمنَي(

ثانياً: من اعتقد أن هناك أحدا يسعه اخلروج عن اتباع شريعة حممد صلى اهلل عليه وسلم : فهو كافر كفرا 
خيرج من ملة اإلسالم، وشريعته هي القرآن الذي أوحاه اهلل إليه، قال تعاىل: )َوقـُْرآنًا فـََرقـَْناُه لِتـَْقَرأَُه َعَلى 
النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزَّْلَناُه تـَْنزِياًل( ومن الشريعة: السنة النبوية اليت هي تبيني وتفصيل للقرآن، قال تعاىل: 

َ هَلُُم الَِّذي اْختـََلُفوا ِفيِه َوُهًدى َوَرمْحًَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن( )َوَما أَنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإال لِتُبـنيِّ

ثالثاً: من أنكر وجحد شيئا من أركان اإلسالم أو من واجبات الدين املعلومة بالضرورة فهو كافر ومارق 
من دين اإلسالم.

رابعاً: إذا كان واقع هذه الطائفة هو ما ذكرته يف السؤال : فال جيوز الصالة على موتى من ذُكر ، وال 
دفنهم يف مقابر املسلمني، وال جتوز مناكحتهم ، وال حتل ذبيحتهم وال معاملتهم معاملة املسلمني » انتهى 

من »فتاوى اللجنة الدائمة« )2/ 394-392(
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راجع :
»املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة« )1/ 386،388(

- سلسلة : »ماذا تعرف عن ..؟« ألمحد بن عبد العزيز احلصيب )257/1( وما بعدها .

- »اإلمساعيلية املعاصرة« حملمد بن أمحد اجلوير .
 

املصدر : موقع اإلسالم سؤال وجواب....
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اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأخرب عن احل�سن بن  2-هل ثبت 
علّي اأنه ميوت م�سموما ، وعن احل�سني اأنه ميوت مذبوحا ؟

ال�سوؤال:
�سمعت من اأحد ال�سيعة اأن الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم كان 
يقبل عنق احل�سني ، ويقول له : �ستموت مذبوحا ، وكان يقبل فم 
احل�سن ، ويقول له : �ستموت م�سموما ر�سي اهلل عنهم ، فهل ورد 
هذا عندنا يف االإ�سالم ، وهل ثبت اأن الذين قتلوهم يف النار اأم مل 

يثبت ؟
اجلواب:
احلمد هلل

أواًل :
احلسن واحلسني رضي اهلل عنهما ، سيدا شباب أهل اجلنة ، وحبهما من اإلميان ، وبغضهما من النفاق ، 
وقد كانا من أحب الناس إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، واألحاديث الصحيحة يف فضلهما وعلو 

منزلتهما ومكانتهما من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كثرية مشهورة .
وكان صلى اهلل عليه وسلم يقرهبما ويداعبهما ويقبلهما .

َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقبُِّل  روى مسلم )2318( َعْن َأيب ُهَريـَْرَة : » َأنَّ اأْلَقـْرََع ْبَن َحاِبٍس أَْبَصَر النَّيبَّ َصلَّى اهللُ 
احلََْسَن ، فـََقاَل : ِإنَّ يل َعَشَرًة ِمَن اْلَوَلِد َما قـَبَـّْلُت َواِحًدا ِمنـُْهْم ، فـََقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

) ِإنَُّه َمْن اَل يـَْرَحْم اَل يـُْرَحْم(« .
وروى أمحد )9673( َعْن َأيب ُهَريـَْرَة ، قَاَل: » َخرََج َعَليـَْنا َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه َحَسٌن 
َوُحَسنْيٌ َهَذا َعَلى َعاتِِقِه ، َوَهَذا َعَلى َعاتِِقِه ، َوُهَو يـَْلِثُم َهَذا َمرًَّة ، وَهَذا َمرًَّة - يعين يقّبل - َحىتَّ انـْتـََهى 
ِإلَيـَْنا، فـََقاَل َلُه َرُجٌل: يَا َرُسوَل اهلِل ، ِإنََّك حتُِبُـُّهَما، فـََقاَل: ) َمْن َأَحبَـُّهَما فـََقْد َأَحبَّيِن، َوَمْن أَبـَْغَضُهَما فـََقْد 

أَبـَْغَضيِن (« وحسنه حمققو املسند .
ثانياً :

اشتهر عند أهل التاريخ أن احلسن رضي اهلل عنه مات مسموما ، والراجح أنه مات كما ميوت الناس بغري 
سم وال غريه ، كما بيناه يف جواب السؤال رقم : )212389(.
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أما احلسني رضي اهلل عنه : فقتل شهيدا بكربالء .
انظر جواب السؤال رقم : )112051( .

ثالثاً :
أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم مبقتل احلسني رضي اهلل عنه ، فروى أمحد )26524( َعْن َعاِئَشَة ، أَْو 
ْحَدامُهَا : ) َلَقْد َدَخَل َعَليَّ اْلبـَْيَت َمَلٌك ملَْ َيْدُخْل َعَليَّ  أُمِّ َسَلَمَة : » َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل إِلِ
قـَبـَْلَها، فـََقاَل يل: ِإنَّ ابـَْنَك َهَذا ُحَسنْيٌ َمْقُتوٌل ، َوِإْن ِشْئَت أََريـُْتَك ِمْن تـُْربَِة اأْلَْرِض الَّيِت يـُْقَتُل هِبَا ( قَاَل: 

) فََأْخرََج تـُْربًَة مَحْرَاَء (« وحسنه حمققو املسند ، وله شواهد متعددة .
وانظر : »السلسلة الصحيحة« للشيخ األلباين )821(، )822(، )1171( .

وال يثبت يف قتل احلسني إال أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخرب عنه ، ومل نقف على شيء ورد يف شأن 
قاتله ، إال ما ذكره السخاوي رمحه اهلل يف »املقاصد احلسنة« )ص 483( فقال :
» حديث : ) قَاِتُل احلَُْسنْيِ يف تَابُوٍت ِمْن نَاٍر، عليه نصف عذاب أهل الدنيا ( .

قال شيخنا - يعين احلافظ ابن حجر -: » قد ورد عن علي رفعه من طريق واٍه« انتهى .
والذين تولوا قتله رضي اهلل عنه أو أعانوا عليه أو رضوا به : هم من أهل الفساد والظلم والعدوان ، وأمرهم 
إىل اهلل تعاىل ، يكم فيهم يوم القيامة مبا يشاء ، وحنن نربأ إىل اهلل من ذلك ، ونشهد اهلل على حمبة احلسن 

واحلسني وأبيهما وأمهما رضي اهلل عنهم أمجعني .
وأما ما ذكره السائل من أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقبل عنق احلسني ويقول له » ستموت مذبوحا 
» وكان يقبل فم احلسن ويقول له » ستموت مسموما«: فلم جند له أصال ، والظاهر أنه من افرتاءات 

الرافضة وأكاذيبهم ، فإهنم من أكذب الناس وأشدهم افرتاء .

وقد سبق أن ذكرنا أن احلسن رضي اهلل عنه مات كما ميوت غريه من الناس ، وما يروى يف مسه ال يثبت 
منه شيء .

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :
ْسَناِد َعَلى َأنَّ الرَّاِفَضَة َأْكَذُب الطََّواِئِف ، َواْلَكِذُب ِفيِهْم َقِدمٌي  » اتَـَّفَق َأْهُل اْلِعْلِم بِالنَـّْقِل ، َوالرَِّوايَِة ، َواإْلِ

ْساَلِم يـَْعَلُموَن اْمِتَياَزُهْم ِبَكثـَْرِة اْلَكِذِب« . ، َوهِلََذا َكاَن أَِئمَُّة اإْلِ
انتهى من »منهاج السنة النبوية« )1/ 59( .

واهلل تعاىل أعلم .
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املصدر : موقع اإلسالم سؤال وجواب

3 - بيان حال ابن عطاء اهلل ال�سكندري وكتابه " احلَكم االإلهية " 
ال�سوؤال: 

يا �سيخ لقد �سمعت اأحد اأئمة امل�ساجد يقول : لو جازت ال�سالة 
اأن تُقراأ بغري القراآن : لُقرئ بِحَكم ابن عطاء اهلل ال�سكندري . اأوالً 
: هل جتوز ال�سالة  : ما ُحكم من يقول مثل هذا الكالم ؟ . ثانياً 
ال�سوفية   - بع�سهم  يقول  كما   - وهل   : ثالثاً   . ؟  ال  اأم  خلفه 
تنق�سم اإىل ق�سمني : �سوفية معتدلة ، و�سوفية فيها غلو ، اأم 
اأن كل ال�سوفية مذمومة ، وكل من انتمى اإىل ال�سوفية وقال : اأنا 
�سويف وافتخر بذلك : م�سكوك يف اأمره على االأقل ، اإن مل نقل هو 

�سال ؟ .

اجلواب : احلمد هلل
أواًل:

ابن عطاء اهلل السكندري هو : أمحد بن حممد بن عبد الكرمي ، أبو الفضل ، وهو من أهل التصوف 
الغالة ، يسري على الطريقة الشاذلية الضالة ، وهو من أشد خصوم شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وقد ادَّعى 

عليه عند السلطان ، وألَّب عليه السفهاء ، ت سنة 709 هـ .

ثانياً:
والكلمة املنقولة يف السؤال أنه لو جازت الصالة بغري القرآن : لقرئ ما يف كتاب ابن عطاء اهلل السكندري 
املسمَّى » احلَكم اإلهلية « : هي كلمة قبيحة ، وال ميكن أن تصدر من عامِل موحِّد ، ولذا ُوصف قائلها 
بأنه من أدعياء العلم ! ؛ ملا حتتويه تلك الرسالة من خمالفات شرعية كثرية ، ومن قبح تلك الكلمة أنه قدَّم 

كالم ذلك الصويف على أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وكالم الصحابة ، ودرر التابعني .
وأما الصالة خلفه : فال مُتنع ؛ ألننا ال مننع من الصالة إال خلف من وقع يف الكفر املخرج من امللَّة ، 

وليس أمر ذلك القائل كذلك ، بل هو جاهل ضال .
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ثالثاً:
كتاب » احلَكم اإلهلية « قد تتبع ما فيه من ضالالت الشيخ حممود مهدي اإلستانبويل رمحه اهلل ، وذلك 

يف كتابه املاتع » كتب ليست من اإلسالم « ، ونقتطف منه قوله رمحه اهلل :
أ. أقوال يؤيد فيها نظرية وحدة الوجود القائلة بأن اخلالق واملخلوق واحد ، ومثلها نظرية االحتاد واحللول 

، وكل ذلك كفر ! .
= » أنت مع األكوان ما مل تشهد املكوَّن ، فإذا شهدته : كانت األكوان معك « .

= » ما العارف َمن إذا أشار وجد احلق أقرب إليه من إشارته ، بل العارف َمن ال إشارة له لفنائه يف 
وجوده ، وانطوائه يف شهوده » .

= » لوال ظهوره يف املكونات : ما وقع عليها أبصار ، ولو ظهرت صفاته : اضمحلت مكوناته «.
= » الفكرة فكرتان : فكرة تصديق وإميان ، وفكرة شهود وعيان ! فاألوىل ألرباب االعتبار ، والثانية 

ألرباب الشهود واالستبصار« .
ب. أقواله يف النهي عن دعاء اهلل ، مما يصادم أصول الشريعة :

= » سؤالك منه اهتام له « .
ويستدّل ابن عطاء اهلل على ذلك حبديث باطل على لسان إبراهيم عليه الصالة والسالم : » حسيب من 
سؤايل علمه حبايل« ، وهو خمالف لآليات واألحاديث الكثرية اليت حتض على دعاء اهلل كقوله تعاىل : 
)َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَديت ( أي : عن دعائي ) َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم 

َداِخرِيَن ( غافر/ 60 .
= » من عبده لشيء يرجوه منه ، أو ليدفع عنه ورود العقوبة منه : فما قام حبق أوصافه« .

هذا الكالم هو كقول رابعة العدوية املنحرف ـ إن صح عنها ـ : » ما عبدتك خوفاً من نارك ، وال رغبة يف 
جنتك ، ولكين عبدتك ألنك أهل للعبادة » وهذا خمالف لعبادة املالئكة الذين خيافون رهبم من فوقهم 

، وعبادة األنبياء الذين يعبدون اهلل سبحانه رغباً ورهباً ! .
= » رمبا دهلم األدب إىل ترك الطلب « .

ليت هذا اجلاهل علم أن األمر بالعكس ، فإن ترك الطلب هو العصيان ، وقلة األدب ! .
= » إمنا يُذَّكر َمن جيوز عليه اإلغفال ، وإمنا ينبه من ميكن منه اإلمهال« .

تُرى ملاذا كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم ُيكثر من الدعاء ويأمر به إىل درجة اإلحلاح ! .
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= » أنت إىل حلمه إذا أطعته ، أحوج منك إىل حلمه إذا عصيته « .
هذا الكالم تشجيع على ارتكاب الذنوب ، فما فتح سبحانه باب الطاعة إال ليكافئ عليها ، جاء يف 

القرآن العظيم : ) ِإنَّ الَِّذيَن َسبـََقْت هَلُْم ِمنَّا احلُْْسىَن أُولَِئَك َعنـَْها ُمبـَْعُدوَن ( األنبياء/ 101 .
ج . أقوال تشجع على تعطيل املواهب والعزائم وتدعو إىل التماوت وترك التدبري :

= » أرح نفسك من التدبري ، فما قام به غريك عنك : ال تقم به لنفسك « .
= » سوابق اهلمم ال خترق أسوار األقدار « ؟.

فما أدرانا هبذه األقدار ؟! وقد علَّمنا اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب أن نِفرَّ من قضاء اهلل إىل قضاء اهلل ، 
وقد حضنا الرسول صلى اهلل عليه وسلم بقوله : ) احرص على ما ينفعك وال تعجز ( – رواه مسلم - .

هـ. أقوال متناقضة ، وسخيفة :
= » جلَّ ربُنا أن يعامله العبد نقداً فيجازيه نسيئة ! « .

إذا كان األمر كما قال : فما الفائدة من اآلخرة ؟! .
= » إمنا جعل الدار اآلخرة حماًل جلزاء عباده املؤمنني ؛ ألن هذه الدار ال تسع ما يريد أن يعطيهم ، وألنه 

أجلَّ أقدارهم عن أن جيزيهم يف دار ال بقاء هلا «.
ينظر : كتب ليست من اإلسالم ، حممود مهدي اإلستانبويل )101-91( .

فهل مثل هذا الكتاب مُيدح ، ويُثىن عليه ، ويُقال يف حقه إنه لو جاز قراءة شيء غري القرآن لقرئ به ؟! .
رابعاً:

طريق التصوف فيه خمالفات شرعية كثرية ، وال يرضى موحِّد عاقل بأن ينتسب لتلك الطرق املبتدعة ، 
ال سيما يف هذا الزمان ، حيث أصبح اجلمع بني التصوف واتباع السنة ، العلمية والعملية ، كاجلمع بني 
الضب والنون ، واملاء والنار ، وأصبح الكالم على التصوف الذي عليه مشايخ الطريق املنتسبني إىل السنة 
واألئمة ، أصبح أمرا نظريا ، ال يؤيده واقع القوم وأعماهلم ، ومن خرب كتبهم وأقواهلم وأحواهلم ـ يف هذا 

الزمان ـ عرف ذلك حق املعرفة .
واهلل أعلم

املصدر : موقع اإلسالم سؤال وجواب
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:haqeeqanet@ .. تغريدات احلقيقة

1- قال ابن القيم: أصل كل فتنة إمنا هو من تقدمي الرأى على الشرع،واهلوى على العقل. فاألول:أصل       
فتنة الشبهة.والثاىن:أصل فتنة الشهوة.)إغاثة اللهفان(

2- قال ابن العريب قال هشام بن عمار مسعت مالكا يقول من سب أبا بكر وعمر أدب ومن سب 
عائشة قتل ...فمن سب عائشة فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل .

3- املختصر/ تعهد املرشح اجلمهوري ىف االنتخابات الرئاسية األمريكية »دونالد  ترامب«، يف حال 
وصوله إىل البيت األبيض، بعدم حماربة »نظام األسد ..!!!

4- ابن تيمية:)عن الرافضة( وإعانتهم للنصارى على املسلمني بالشام ومصر وغري ذلك يف وقائع 
متعددة من أعظم احلوادث اليت كانت يف االسالم )منهاج السنة(

5- إذا قام مهدي )الرافضة( هدم املسجد احلرام وقطع أيدي بين شيبة وعلقها بالكعبة وكتب عليها 
هؤالء سرقة الكعبة )اإلرشاد للمفيد ص411.. الغيبة ص282(

6- سئل اإلمام مالك عن الرافضة فقال : ال تكلمهم ، وال ترو عنهم ، فإهنم يكذبون..
7- مؤمتر جديد حول فلسطني يف قم ..الظاهر التجارة بفلسطني مستمرة.نصرة باملؤمترات فقط .لكن 

اين الصواريخ اليت متسح اسرائيل؟.
8- قائد إيراين يكشف عن تواصل عسكري طويل بني بالده وأمريكا أكد قائد باحلرس الثوري 

..5wf5u09Nh/http://fb.me ...اإليراين، على وجود تواصل عسكري
9- عن إبراهيم بن املغرية قال: )سألت الثوري: ُيصلى خلف من يسب أبا بكر وعمر؟ قال: ال(. 
10-  بالصور.. إيران تطلق محلة لنشر التشيع يف أفريقيا مفكرة اإلسالم : أطلقت إيران علنا محلة 

2itwbVe0u/http://fb.me ...حتت عنوان »الدعوة والرتويج
.......................................................................
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