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سياسة

«األخبار» تنشر برقيات سرية من السفارات السعوديــ

خطاب «الجيش الحر» المستور:
نقاتل الصفويين والمجوس وحماة الماسونية

رياض األسعد :نطمع بتوجيهكم وسالحكم كح ـ
عاش مؤيدو «الثورة السورية» فترة الزمن الجميل...
ّ
المتنوع حامي «الثورة المدنية» وسوريا بجميع
زمن «الجيش الحر»
أبنائها .اليوم ،ما زالت محاوالت تعويم هذا الجيش متواصلة لدرء
تهم التكفير والجهاديين األجانب« .ويكيليكس ـ السعودية»
ّ
الحر»
«الجيش
قائد
خطاب
من
مستور
هو
عما
نماذج
إلينا
م
تقد
ّ
رياض األسعد ،ومساعديه في المراحل األولى من الحراك المسلح،
ليظهر الرجل أنه «يخوض حربًا ضد النظام الصفوي» ومن ورائه
طامعًا «بكرم وأخوة» المملكة من خالل
النظام اإليراني المجوسيّ ،
«موقعكم كحماة ألهل السنة والجماعة»
إيلي حنا
«ن ـحــن م ــن لـحـظــة تـشـكـيــل الـجـيــش
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ال ـ ـح ـ ــر ك ـ ـ ـ ــان شـ ـع ــارن ــا
األســاســي ال طائفي ال سياسي ال
حزبي ال قــومــي» .هــذه كلمات قائد
«الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـحـ ــر» ال ـع ـق ـي ــد امل ـن ـشــق
ري ــاض األس ـعــد فــي ح ــوار مــع قناة
«الجزيرة» في تشرين الثاني .2011

حرب تموز  2006كانت إلنشاء
الكيان الشيعي في لبنان
بمساندة النظامين السوري
واإليراني وبموافقة غربية
هذا «الجيش» كان الرافعة لـ «مدنية
ال ـثــورة» ورم ــز «حـمــايــة املتظاهرين
السلميني».
االســم والبيانات والخطابات ّ
صبت
في مجرى التسويق لـ «ثورة نظيفة»
انطلقت في بالد الشام لتخليصها
من طغمة تسيطر على كل مناحي
ال ـح ـي ــاة ،أو ك ـمــا ن ـق ـلــت ع ـنــه ال ـق ـنــاة
بأن األسعد ورفاقه ّ
القطرية ّ
حددوا
«ع ـق ـي ــدة ال ـج ـيــش ال ـح ــر ف ــي ال ــدف ــاع
ع ــن ال ــوط ــن وامل ــواطـ ـن ــن م ــن جـمـيــع
الطوائف».
ّ
لــم يتعثر هــذا «الـجـيــش» عـلــى نحو

درامـ ــات ـ ـي ـ ـكـ ــي س ـ ـ ــوى بـ ـع ــد ظ ـه ــور
َ
تنظيم ْي «جبهة النصرة» و«داعش».
«الجبهة االسالمية» وقبلها «حركة
ُ
تمح َوا الصورة التي
أحرار الشام» لم ّ
رسـمــت للعمل املـســلــح فــي ســوريــا.
إلى جانب «ثورة الشعب» التي قادها
«ال ـح ــر» ،ك ــان «ض ـبــاطــه» يــرسـمــون
معالم رجــال مستضعفني يريدون
مــن «العالم الـحــر» مساعدتهم دون
ش ــروط لكونهم «مــع خـيــار الشعب
ضد النظام».
ه ــذه الـ ـص ــورة الـنـظـيـفــة ال ـت ــي دأب ــت
ك ـ ـ ـبـ ـ ــرى وسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل االع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ع ـل ــى
ترويجها ،مصحوبة بدبلوماسيي
عـ ـش ــرات الـ ـ ــدول ل ــم ت ـكــن سـ ــوى مــا
يظهر على الشاشة .اليوم ،يتباكى
كـثـيــرون عـلــى م ــآل «الـجـيــش الـحــر»
بعد الفورة «القاعدية» املسلحة في
سوريا .ففصائل «الحر» ّ
توزع جزء
كـبـيــر مــن أف ــراده ــا عـلــى «الـنـصــرة»
و«داعـ ـ ـ ــش» و«أحـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـش ـ ــام» ...أو
«ج ـي ــش  ،»CIAالـ ــذي كـشـفــت عنه
صحيفة «واشنطن بوست» ،والذي
ّ
يكلف مليار دوالر سنويًا للجبهة
ال ـج ـنــوب ـيــة وح ــده ــا .وذلـ ـ ــك ،بـسـبــب
«ضـعــف الـتـمــويــل» و«غ ــدر الــواليــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة» وتـ ـ ــدفـ ـ ـ ُـق «ال ـ ـج ـ ـهـ ــاديـ ــن
األج ـ ــان ـ ــب» .ل ــذل ــك طـ ـ ِـمـ ـ َـس ال ـخ ـطــاب
الــوط ـنــي ال ـجــامــع ملـصـلـحــة التكفير
ّ
والتطرف.

يشكو األسعد النظام الشمولي الروسي ويطلب االستفادة من حنكة األب الحنون خادم الحرمين

ي ـع ـت ـق ــد م ـع ـظ ــم املـ ـت ــابـ ـع ــنّ ،أن أب ــا
م ـح ـمــد الـ ـج ــوالن ــي وأخ ـ ـ ــاه أبـ ــا بـكــر
البغدادي أدخال تعابير «الصفوية»
ّ
و«امل ـج ــوس» و«حـمــايــة أه ــل الـســنــة»
ّ
إل ـ ــى ق ــوامـ ـي ــس ال ـع ـم ــل املـ ـس ــل ــح فــي
ســوريــا ،لـكــن وثــائــق «ويكيليكس ـ
الـسـعــوديــة» تتيح لـنــا الـتـعـ ّـرف على
ن ــوعـ ـي ــة الـ ـخـ ـط ــاب امل ـس ـت ـت ــر ل ـقــائــد
«ال ـج ـي ــش الـ ـح ــر» ريـ ـ ــاض األسـ ـع ــد،
وعـ ـل ــى ن ــوع ـي ــة م ـط ــال ــب «ج ـي ـش ــه»،
إضافة إلــى نــوع جديد من التحليل
ف ــي س ـب ـيــل جـ ــذب الـ ـ ـ ّ
ـود ال ـس ـع ــودي
ً
املــذه ـبــي ،ف ـ ـ «ال ـح ــر» ،م ـث ــا ،يخشى

النظام السوري راعي «الماسونية العالمية»
يـقـ ّـدم «املستشار السياسي للجيش الحر»
في رسالته إلى اململكة ملحة طريفة «عمن هو
النظام السوري».
وهذا ّ
نص البرقية:
بال شك الكل بات يعرف أن النظام السوري
بما يمثله من قيمة استخبارية كبيرة وقذرة
للماسونية العاملية هو املتكفل بأن يقوم بكل
األعمال الوسخة ضد العرب واملسلمني وأهل
السنة تحديدًا ()...
ف ــال ـب ــرغ ــم م ــن االداع ـ ـ ـ ـ ــاءات امل ــزي ـف ــة لـبـعــض
ال ـغ ــرب ـي ــن ب ــال ــوق ــوف إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـش ـعــب

الـ ـس ــوري ،إال أن ــه ف ــي الـحـقـيـقــة ه ــو وق ــوف
ظاهري...
ويجب أن نشخص بــن طرفيني دولـيــن في
الـظــاهــر هما متفقان ،ولـكــن فــي الــواقــع لكل
منهما رؤيته في طريقة التعامل مع الشعوب
األخرى.
الـطــرف األول وهــم اإلنكليز قلب املاسونية
الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـ ــرى فـ ــي امل ـس ـل ـم ــن وأهـ ــل
السنة تحديدًا الخطر الحقيقي على الغرب
امل ـس ـي ـحــي ...فـهــم ي ـخــافــون م ــن اإلسـ ــام ملا
فـيــه مــن قـيــم إنـســانـيــة عــالـيــة جـ ـدًا ،الـتــي هي

في النهاية هدف ومناة كل إنسان على وجه
األرض بحسب الفطرة التي فطره الله عليها...
فلذلك لجأ هــذا الـطــرف املمعن فــي الكراهية
إلــى خلق ورعاية شــيء غريب على اإلســام
واملـسـلـمــن وه ــو ال ـت ـطــرف واإلرهـ ـ ــاب .فـبــات
ه ـ ــذا املـ ــوضـ ــوع م ــن ص ـنــاع ـت ـهــم ال ـخــال ـصــة
واستخدموا كل الوسائل املتاحة لهم لضرب
س ـم ـعــة اإلس ـ ـ ــام وامل ـس ـل ـم ــن وأهـ ـ ــل الـسـنــة
تـحــديـدًا ،ألنـهــم ي ــرون أن الشيعة هــم إحــدى
أدواتـهــم الناجحة فــي هــذه املعركة ضــد أهل
السنة!

«املـ ــؤامـ ــرة امل ــاس ــون ـي ــة» أي ـض ــا الـتــي
ّ
تصب في مصلحة النظام السوري.
ف ـ ـفـ ــي رسـ ـ ــالـ ـ ــة مـ ـ ــن األس ـ ـ ـعـ ـ ــد إلـ ــى
وزي ــر الـخــارجـيــة الـسـعــودي سعود
الـفـيـصــل فــي  12آذار  ،2012يـبــدأ
األس ـعــد بتقديم نـبــذة عــن «الجيش
الـ ـح ــر» ،الـ ــذي ان ـش ــق ع ـن ــاص ــره من
«عـصــابــات الـنـظــام ،ال ــذي يستقوي
ب ــال ــدع ــم الـ ــام ـ ـحـ ــدود مـ ــن ال ـن ـظ ــام
اإلي ـ ــران ـ ــي ،إض ــاف ــة إل ـ ــى م ــا ي ـقــدمــه
إل ـي ــه ال ـن ـظ ــام ال ـش ـمــولــي ال ــروس ــي».
يـ ـضـ ـي ــف األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد« :إن ال ـش ـع ــب
السوري يخوض حربًا ضد النظام
ً
الصفوي متمثال بالعائلة الحاكمة
ف ــي س ــوري ــا وم ـ ــن ورائ ـ ـهـ ــا ال ـن ـظــام
اإليـ ــرانـ ــي املـ ـج ــوس ــي .وإنـ ـن ــا ن ـق ـ ّـدر
عــالـيــا مــواقـفـكــم امل ـشـ ّـرفــة واألخــويــة
الصادقة واملسؤولة التي أبديتموها
ف ــي أك ـثــر م ــن م ـح ـفــل .وإن ـن ــا نطمع
بكرمكم وأخوتكم الصادقة بدعمكم
لنا من خالل موقعكم كحماة ألهل
ال ـس ـن ــة والـ ـجـ ـم ــاع ــة ،أن ت ـق ـف ــوا إل ــى
ّ
جانبنا ،لنتمكن من القيام بواجبنا
بــالــدفــاع عــن ديننا وأعــراضـنــا وعن
أهـلـنــا ،ونــأمــل مــن سـمـ ّـوكــم تشكيل
ل ـج ـنــة ت ــواص ــل ب ـي ـن ـنــا وب ـي ـن ـكــم مــن
أجــل الـحــوار بالسرعة املمكنة»ّ .ثم،
عندما سعى األسعد إلعــادة هيكلة
«الـ ـجـ ـي ــش الـ ـح ــر» وضـ ـ ـ ّـم ال ـع ـشــائــر
والقبائل السورية ،طلب «باسم كافة

أف ــراد الجيش الـحــر وبــاســم الشعب
الـســوري» ،من اململكة «احتضانكم
لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــراك الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري مـ ـ ــن م ـن ـط ـلــق
حرصكم وحفاظكم على حرمة الدم
السوري ...وإذ نعلمكم بأننا نسعى
ل ـتــوح ـيــد ج ـه ــود الـ ـح ــراك بـهـيـكـلـيــة
الـجـيــش ال ـس ــوري ال ـحــر مــع توحيد
كــافــة الـقـبــائــل والـعـشــائــر الـســوريــة،
ال ـتــي ت ــع أك ـثــر م ــن ن ـصــف الـسـكــان
في سوريا ،إضافة إلى كافة الفئات
امل ـج ـت ـم ـع ـي ــة» .وأمـ ـ ــل «م ـ ــن ح ـكــومــة
خــادم الحرمني الشريفني احتضان
ه ـ ــذا الـ ـت ــوج ــه ودع ـ ـمـ ــه ل ــاس ـت ـف ــادة
الـقـصــوى مــن حكمة وحـنـكــة خــادم
الحرمني الشريفني اطــال الله عمره
وجعله ذخـرًا لنا ،الــذي نعده بمثابة
االب الـ ـحـ ـن ــون الـ ـح ــاض ــن لـلـشـعــب
السوري» ،طالبًا «من مقام سموكم
ال ـكــريــم (س ـع ــود ال ـف ـي ـصــل) تـحــديــد
مــوعــد لــاج ـت ـمــاع مـعـكــم شخصيًا
الطـ ــاع ـ ـكـ ــم عـ ـل ــى تـ ـف ــاصـ ـي ــل ه ــذه
الهيكلية ،واخــذ مرئياتكم تجاهها
واالستئناس برأيكم وتوجيهاتكم
حيال ذلك باقرب االجال».
قـ ـب ــل األس ـ ـ ـعـ ـ ــد ،ك ـ ـ ــان «املـ ـسـ ـتـ ـش ــار
السياسي للجيش الجيش السوري
ال ـح ــر» ق ــد أرسـ ــل ب ــري ـدًا الـكـتــرونـيــا
لسفارة اململكة في أنقرة في  2اذار
ّ
«يتضمن طلب امداد الجيش
،2012
ال ـ ـحـ ــر بـ ــال ـ ـسـ ــاح ل ـل ـس ـي ـط ــرة ع ـلــى

