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يوم الُمشقر "الصفقة"... يؤكد أن: 

حقد الفرس على العرب عقيدة 
ال تسقط بالتقادم

من هـــذا المنطلق، تعكس لنا أحداث "يوم 
المشـــقر" أو "يوم الصفقـــة" ثباتًا فـــي التعاطي 
العدائي والعنصري للفرس تجاه العرب، لكن هذه 
المـــرة باســـتعمال "أذرع محليـــة" قابلـــة لتبني 
المشـــروع الفارســـي ومواجهة أبناء العرق الواحد 

خدمة ألهداف ذاتية ضيقة.

ويمكن القول بأن معظم المؤرخين العرب 
مروا على أحداث هذا اليوم مرور الكرام، ولم يحللوه 
أو يستقرؤوه من جوانبه التكتيكية واالستراتيجية، 
واكتفوا بعملية السرد الجاف لألحداث بالنظر، ربما، 
إلى مآل هذا اليوم األســـود الذي نجح فيه كسرى، 
نســـبًيا، في االنتقام من العرب الذيـــن أذاقوه من 

كأس المذلة في ذي قار.

يوم "الصفقة"
ما هو إال انعكاس التعاطي 
العدائي والعنصري للفرس 

تجاه العرب

على نهج الرســـم االستراتيجي الذي ســـطرته إدارة موقع "حبر أبيض"، والذي يروم االبتعاد 
عن الســـرد التاريخي الســـلبي والتركيز على "فهم التاريخ وتحليل األحداث"، فإن الهدف المعرفي 
هو امتالك آليات التحليل وتعقب محددات المعطى الســـلوكي للفرس في عالقتهم بالعرب، ومن 
ثم العمل لبلورة الرســـم االستراتيجي المضاد، خاصة أن األطماع الفارســـية في المنطقة العربية 

اليوم. إلى  لم تتوقف 

وحول مسار األحداث يذكر المؤرخون بأن يوم الصفقة كان بسبب ما قامت به قبيلة تميم حين 
أغارت على حمل أرســـله نائب كســـرى في اليمن بعد بلوغه إلى نطاع من أرض نجد، فانتهبوه وسلبوا 

رسل كسرى وأساورته، فهربوا من وجه تميم، بعد أن استقبلهم بعض العرب وطببوهم وأعانوهم.

تنبه كســـرى فارس إلى أهمية تحريك القبائل العربية بعضهـــا ضد بعض. وما موقف بعض 
العرب ممن هرب من الفرس يوم هجوم تميم عليهم إال دليٌل على أنها أحيت لدى كسرى التأكيد على 
استراتيجية جديدة في ضرب العرب بالعرب، لذلك استدعى من ساندوا أتباعه ممن انهزموا أمام تميم، 
واتفـــق معهم على بدء الحرب ضد تميم. وفي المقابل كان لدى الفـــرس غاية لخلق حالة الحرب بين 

العرب أنفسهم، رًدا وثأًرا لما حدث لهم يوم ذي قار.

اكتشـــف الفرس منذ يوم الصفقة أن اســـتثارة الحـــرب العربية العربية أفضل اســـتراتيجية 
لالنتقام والســـيطرة، لذا أصبح ذلك تكتيًكا ثابتًا في االستراتيجية اإليرانية لمواجهة الدول العربية من 
خالل خلق إيران الصفوية "أذرًعا" لها في المنطقة العربية يقومون بـ "الحروب بالوكالة" عنهم، ومن ثم 

العمل على إخضاع العرب ألجندات إيران. 

اســـتغل الفرس ومن معهم من العرب نقص المؤونة والماء الـــذي تعاني منه تميم، فبعث 
الفرس ومن حالفهم من يدعو تميًما إلى حصن المشقر ألجل الميرة. وهي الخطة التي نجحت بسبب 

سوء تقدير من قبيلة تميم وعدم علمهم بما يحاك من تحالف ومذبحة تنتظرهم.  

وفـــي يوم المذبحة أخـــذ المتآمرون مع الفـــرس ُيدخلون أفراد تميم إلى الحصن "خمســـة 
خمســـة وعشرة عشـــرة وأقل وأكثر يدخلهم من باب على أن يخرجهم من آخر، فكل من دخل ضرب 
عنقه...فأمـــر "المكعبر" بغلق البـــاب وقتل كل من كان بالمدينة". وبذلك نجح كســـرى في تحقيق 

انتقامه من هزيمة ذي قار.

إن موقعة يوم المشقر تؤكد على أن حقد الفرس على العرب ال يسقط بالتقادم، وإنما هو سالح 
خ الفرس عقيدة  يلجأون إليه؛ بل يرفعونه إلى مســـتوى التقديس بين الفرس ومن يتبعهم، لذلك رسَّ
الحقد واالنتقام من العرب بينهـــم، وحاولوا اختراق الصّف العربي وتمرير ثأر افتراضي يخلق حالة من 

التوتر الدائم بين العرب، ويضمن في الوقت نفسه ذراًعا للفرس بين العرب.
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