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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

في ذكرى رحيل مفجّ ر الثورة اإلسالمية

اإلمام الخميني (قدس) قدوة لجميع الشعوب الح ّرة

تمر علينا خالل األسبوع الجاري ،مناسبات
مفج��ر الثورة
مختلف��ة منه��ا :ذك��رى رحي��ل ّ
اإلسالمية ،وذكرى انتفاضة  15خرداد ،والتي
تزامنت مع ليالي القدر المباركة واستشهاد
اميرالمؤمني��ن عل��ي (ع) .فالكتاب��ة حول كل
واح��د منه��ا يحتاج ال��ى صفحات ع��دة ،لكننا
ف��ي ه��ذا المقال س��نتطرق الى ذك��رى رحيل
اإلم��ام الخمين��ي (قدس) ،ومما ال ش��ك فيه
إن إحي��اء ذكرى اإلمام الراح��ل ليس تاريخاً
يكت��ب ليق��رأه اإلنس��ان كم��ا تق��رأ القص��ص
واالساطير الخرافية ليسلي بها المرء نفسه،
ب��ل هي مصداقا لقوله تعالى« :لقد كان في
قصصهم عبرة ألولي األلباب».
إن اإلم��ام الخميني (قدس) كان ش��خصية
عظيم��ة واس��تطاع مجابه��ة الش��اه المخل��وع
بدعم الشعب اإليراني ،فهذه الشخصية الف ّذة
ه��ي الت��ي يج��ب التعمق ف��ي فكره��ا ،وآراءها،
واإلنج��ازات العظيمة التي حققتها ،ومن أهم
األم��ور الت��ي أك��د عليه��ا اإلم��ام (ق��دس) هو
الجانب الش��رعي والش��عبي لحركته وثورته،
وم��ن تأثي��رات فك��ر اإلم��ام (قدس) ومش��روعه
النهض��وي انجازات حققها النظام اإلس�لامي
ف��ي إي��ران عل��ى الصع��د المختلف��ة وانجازاته
العلمي��ة والتقني��ة ،كم��ا جع��ل الجمهوري��ة
اإلس�لامية نموذج �اً لجمي��ع البل��دان الح � ّرة
التي تبحث عن الدين مع السياسة.
رغ��م مرور س��نين طويل��ة على رحي��ل اإلمام

الخمين��ي (قدس) ،لكن نرى أن نداءاته لألمة
اإلس�لامية ولش��عوب العال��م بض��رورة مقاومة
الظلم واالستعمار واس��تعادة الشعوب لدورها
المغ ّي��ب والتوح��د في ظل اإلس�لام وتعاليمه،
م��ا زال��ت مس��موعة فيم��ا المنطق��ة تواج��ه
أخط��ر التحدي��ات والتهدي��دات وعل��ى رأس��ها
اإلره��اب ،خاص��ة ف��ي ه��ذه األي��ام الت��ي تعاني
منطق��ة الش��رق األوس��ط فيه��ا م��ن مختل��ف
أنواع اإلره��اب ،ونلمس بصورة دقيقة كلمات
اإلم��ام الخميني الراحل ال��ذي كان يوصينا
بالوح��دة ومواجه��ة اإلس��تعمار ،ولألس��ف
الش��ديد ن��رى أن بع��ض دول المنطق��ة حالي �اً
تعان��ي م��ن التش��تت واإلنقس��امات ،ب��ل حت��ى
أن بعضه��ا يقوم بتمويل اإلرهاب ودعم الكيان
الصهيون��ي ال��ذي يرتك��ب مختل��ف المج��ازر
بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.
إن شخصية اإلمام الخميني العظيمة أ ّثرت
عل��ى كثي��ر م��ن الش��عوب الح ّرة ،حي��ث كنا
ن��رى ب��أم أعينن��ا كي��ف كان��وا يتكلمون عن
ه��ذه الش��خصية الكبي��رة وكي��ف يع ّبرون عن
مش��اعرهم عن��د رؤي��ة مرق��ده ،وتن��زل الدموع
م��ن مآقيه��م ،وعش��مهم أن يك��ون اإلم��ام بي��ن
ظهرانيهم ويقولون :يا ليت كان لنا ولجميع
ش��عوب العال��م قائ��د .فاإلم��ام الخميني ليس
فق��ط للش��عب اإليراني ،بل ه��و للجميع ،فهو
الذي انتشرت سمعته في جميع أنحاء العالم
ويلهج��ون بذك��ر عبقريت��ه ،حي��ث نذك��ر

بعض ما قيل عنه على لس��ان وزير الخارجية
األمريك��ي األس��بق ،هن��ري كس��ينجر ،حي��ث
ق��ال :إن معادات��ه للغ��رب نابع��ة م��ن تعاليم��ه
اإللهية ،ولقد كان خالص النية في معاداته
أيض �اً .كم��ا أش��ار المفك��ر واالس��تراتيجي
األمريك��ي« ،الفي��ن تافل��ر» ،إل��ى أن إص��دار
اإلم��ام الخمين��ي (ق��دس) فت��وى إه��دار
دم س��لمان رش��دي مؤل��ف كت��اب اآلي��ات
الش��يطانية ال��ذي يحم��ل إس��اءات إل��ى النبي
األك��رم (ص) ،كان بمثاب��ة رس��الة تاريخي��ة
ً
متنبأ بأن حركة
تؤك��د بداية عص��ر جديد،
اإلم��ام (قدس) س��تغير في المس��تقبل س��احة
األفكار اإلنسانية.
توص��ل الي��ه العالم بع��د مرور
وه��ذا ه��و م��ا ّ
مفج��ر الثورة اإلس�لامية،
س��نين عل��ى رحي��ل ّ
كما نرى أخيراً انتفاضة الش��عوب في بعض
البل��دان العربي��ة الت��ي قام��ت ض��د حكامه��ا
الظالمي��ن ،فه��ي تعتب��ر الث��ورة اإلس�لامية
كنموذج �اً له��ا ،وكذل��ك دع��م القضي��ة
الفلس��طينية الت��ي ق��ام اإلم��ام الخمين��ي
(ق��دس) بتس��مية الجمع��ة األخي��رة من ش��هر
رمض��ان« ،بي��وم الق��دس» حي��ث ف��ي كل
س��نة تخ��رج المس��يرات الداعم��ة إلنتفاض��ة
فلس��طين ف��ي الش��وارع وتهت��ف ض��د الكي��ان
الصهيوني.
وبم��ا يتعل��ق باألوض��اع الت��ي تش��هدها
المنطق��ة فن��رى أن��ه كم��ا أوصان��ا اإلم��ام
وق��ال :الوح��دة اإلس�لامية تعتب��ر مش��روعاً
اس��تراتيجياً ،وم�لاذاً للش��عوب المس��لمة
ف��ي التخل��ص م��ن مخطط��ات التحري��ض
الطائف��ي واإلرهاب التكفيري التي تس��تهدف
أمنها واستقرارها وإشغالها عن تحرير أرضها
ومقدساتها.
تم��ر علين��ا ذك��رى رحي��ل قائ��د الث��ورة
اإلس�لامية تزامن �اً م��ع انتفاض��ة الش��عب
اإليراني منذ سنين طويلة في وجه اإلستكبار
العالم��ي ،وبم��ا أن دراس��ة ش��خصيته تحت��اج
ال��ى ملفات عدي��دة ،فعلينا أن ننظ��ر ببصيرة
وبدق��ة ألف��كار اإلم��ام ونجعل��ه ق��دوة لن��ا ف��ي
جميع المجاالت .وس��تنتصر جميع الش��عوب
الت��ي تواج��ه اإلس��تكبار العالم��ي بوحدته��ا
وانتفاضته��ا .وم��ا النص��ر إال م��ن عن��د اهلل
العزيز الحكيم.
منى خواسته

«رزان» تفضح وجه اسرائيل التي تمارس الكذب والقتل
«بس��بب الظ��روف موقف��ة الدراس��ة» ..هكذا
قال��ت رزان النج��ار قب��ل إستش��هادها ،الش��ابة
الت��ي لم تكمل حلمها بالتعليم بس��بب ظروف
عائلته��ا المادي��ة الصعب��ة ..رزان الش��هيدة
الحي��ة كغ��زة الش��هيدة الحي��ة ،تعان��ي الفقر
وابنة الحصار وتربت في اإلنقسام.
رزان اس��تهدفت بنيران قناص إس��رائيلي في
جي��ش القت��ل اإلس��رائيلي أثناء تأدي��ة واجبها
اإلنس��اني ،في ش��ريط فيديو مس��جل لها قبل
استش��هادها تتح��دث رزان في��ه ع��ن حياته��ا
وطبيع��ة عمله��ا كمتطوع��ة مس��عفة ف��ي
لجان الرعاية الصحية إلس��عاف الجرحى في
مسيرات العودة الكبرى.
غ��زة تق��اوم س��لمياً وش��عبياً من��ذ  ٦٠يوم �اً،
وتدف��ع ثم��ن حريته��ا خي��رة بناته��ا وأبنائه��ا
وحل��م الح��ق ف��ي الع��ودة وكس��ر الحص��ار
المفروض منذ  ١٢عاماً ،ولم يش��فع استش��هاد
 ١٢٠فلس��طينياً وفلس��طينية وإصاب��ة اآلالف،
ل��م تك��ن آخره��م رزان ،ألهل غزة ك��ي تتراجع
القي��ادة الفلس��طينية ع��ن قراراته��ا الظالم��ة
وفرضه��ا عقوب��ات عل��ى  ٢ملي��ون فلس��طيني
ف��ي غ��زة من��ذ  ١٤ش��هراً .رزان واح��دة م��ن ال �ـ
 ٢ملي��ون الذي��ن يعان��ون الحص��ار والفق��ر
والبطال��ة وانع��دام األم��ل وغي��اب األف��ق ف��ي
مس��تقبل أفض��ل ،ويس��اهم الجمي��ع ف��ي قت��ل
كل ش��يء جمي��ل ،وج��اءت فك��رة مس��يرات
الع��ودة وكس��ر الحص��ار والنض��ال الس��لمي
الش��عبي لتعزز فكرة الوح��دة الوطنية والهوية
والمصي��ر المش��ترك .وق��درة الفلس��طينيين
ف��ي جمي��ع أماك��ن تواجده��م عل��ى متابع��ة
النض��ال ومقاوم��ة االحت�لال ،واحيي��ت فك��رة
الح��ق ف��ي الع��ودة ،واس��تطاعت اخت��راق جدار
الصم��ت والق��درة عل��ى اتب��اع وس��ائل متع��ددة
للنض��ال والمقاوم��ة الس��لمية والش��عبية
خاص��ة ف��ي غ��زة الت��ي اختزل��ت فكرة ووس��يلة
المقاومة المس��لحة ،وغي��اب االجماع الوطني
حوله��ا في ظل غي��اب موازين الق��وى .والقوى
الدولي��ة المؤث��رة خاص��ة الوالي��ات المتح��دة
واالتحاد االوروبي ش��ريك في الجريمة ويرى
بعي��ن واحدة ويس��اوي المقاومة الفلس��طينية
بالجرائ��م االس��رائيلية ،وعل��ى الرغ��م م��ن
مسيرات العودة ووحدة غزة اال انها لم تستطع
حت��ى اآلن اخت��راق ج��دار االنقس��ام والوح��دة
الحقيقية على أسس الشراكة.
و ِف��ي ظ��ل كل ذل��ك وم��ا تعيش��ه القضي��ة

الفلس��طينية م��ن مؤام��رات و«صفق��ة القرن»
وم��ا تحيك��ه الوالي��ات المتح��دة لتصفي��ة
القضية الفلسطينية والسياسات االسرائيلية
العدوانية ،وما يعانيه الفلسطينيون من فرقة
وتي��ه واس��تفراد به��م ف��ي ظ��ل ضع��ف وه��وان
وعج��ز عربي متخاذل ،ومجتمع دولي متوطئ
ومتآم��ر ،وم��ا يعيش��ه قط��اع غ��زة م��ن أوض��اع
إنسانية مأساوية كارثية ومحاوالت إسرائيل
فص��ل القط��اع والضف��ة والتركي��ز عل��ى
الوض��ع اإلنس��اني وكأنهم تناس��وا متعمدين
أن القضي��ة سياس��ية .اإلس��بوع الماضي بحث
وزراء خارجي��ة دول اإلتح��اد األوروب��ي خ�لال
إجتماعه��م ف��ي بروكس��ل ،الوضع المأس��اوي
ف��ي غ��زة ،وقالت مفوضي��ة الش��ؤون الخارجية
ف��ي االتح��اد فيديريكا موغيرين��ي ،ان االتحاد
يعم��ل م��ع النروي��ج م��ن أج��ل إيص��ال معونات
عاجل��ة للقط��اع ،وج��اء ذلك في ظ��ل تصاعد
حدي��ث التس��هيالت االنس��انية لقط��اع غ��زة
وكذب��ة ق��رب فكفك��ة الحص��ار االس��رائيلي،
وح��ل مش��كالت غ��زة ع��ن طري��ق وس��اطات
مصري��ة وقطري��ة ودولي��ة .والحدي��ث ع��ن
عق��د مؤتم��ر دول��ي في القاه��رة على ش��اكلة
مؤتم��ر واش��نطن والنروي��ج وبلجي��كا ومؤتم��ر
اع��ادة إعم��ار قط��اع غزة ف��ي القاهرة ف��ي العام
 ٢٠١٤عل��ى اث��ر العدوان اإلس��رائيلي ،وكل ما
يتناول��ه اإلع�لام وم��ا يق��ال عن مب��ادرات لحل
ازم��ة غ��زة االنس��انية .كل ذلك مج��رد أفكار
لح��ل مش��اكل غزة لكنه��ا لم تنض��ج بعد ولم
تلب��ي طم��وح الفلس��طينيين برف��ع الحص��ار،
وهي ستكون كتلك المبادرات الكثيرة والتي
أفش��لتها اس��رائيل وفش��ل المجتم��ع الدول��ي
خاص��ة اإلتح��اد األوروب��ي ف��ي الضغ��ط عل��ى
إس��رائيل لتنفيذه��ا ورف��ع الحص��ار ع��ن غ��زة.
ألي��س اإلتح��اد األوروبي ش��ريك ف��ي الحصار
وأح��د أعض��اء اللجن��ة الرباعي��ة وش��روطها
الظالمة على قطاع غزة؟
في إسرائيل يقولون أن الوقت حان للصحوة
ولبن��اء االس��تراتيجية تج��اه غ��زة وإذا اس��تمر
األم��ر عل��ى م��ا ه��و علي��ه ف��ي غ��زة« ،س��ننجر
الى حملة عس��كرية واس��عة» ،حت��ى لو لم يكن
الطرف��ان معني��ان به��ا تماما ،وس��بب ذلك هو
التجاه��ل االس��رائيلي للواقع الناش��ئ في غزة
ف��ي ال �ـ  ١٢س��نة األخي��رة ،واألم��ل ب��أن تعت��رف
اس��رائيل أخيرا بع��دم جدوى سياس��ة الحصار
وأن ال ت��رى فيه��ا ذخرا هام��ا ثمنه باهظ جدا،

والمض��ي ف��ي طري��ق اعم��ار غ��زة وانتعاش��ها
االقتصادي كفيل بتخفيض التوتر.
اس��رائيل تتملص من مسؤولياتها القانونية
واألخالقي��ة ع��ن الحص��ار والقت��ل اليوم��ي
الت��ي ترتكب��ه ف��ي قط��اع غ��زة وتح��اول ان
تحم��ل المس��ؤولية للمجتم��ع الدول��ي لح��ل
ازم��ة غ��زة إنس��انياً ،وتدعي انها ام��ام منعطف
كبي��ر والق��ول ان غ��زه تعان��ي و«حم��اس» في
ضائق��ة وال يمك��ن ضب��ط الوض��ع باس��تخدام
ال��ردع وأن االنفج��ار س��يحدث ان ل��م تق��دم
حل��ول ،وان ثم��ة حلول بعي��دة واُخرى قصيرة.
وأك��دت وفق��ا لمس��ؤول كبي��ر ف��ي الجي��ش
االس��رائيلي« :اجمع��ت المنظوم��ة األمني��ة
بتوصي��ة المس��توى السياس��ي بتقدي��م حلول
وتس��هيالت لغ��زة من بي��ن ذلك ادخ��ال عمال
للعمل ،ونحن امام منعطف كبير غزة تعاني
وحم��اس في ضائق��ة ،وال يمكن ضبط الوضع
باس��تخدام ال��ردع واالنفج��ار س��يحدث ان ل��م
نق��دم حل��ول وان ثم��ة حل��ول بعي��دة واُخ��رى
قصي��رة» .ووفق��ا لم��ا تنش��ره وس��ائل اإلع�لام
اإلس��رائيلي أن الكل في اس��رائيل بات مقتنعا
أن الوض��ع ف��ي القطاع اصعب م��ن االحتمال،
وم��ن ش��أنه ان يدف��ع «حم��اس» ال��ى مواجه��ة
عس��كرية م��ع اس��رائيل كمخ��رج أخي��ر م��ن
فشلها المتواصل في ادارة الحياة فيه.
اسرائيل تمارس الكذب كما تمارس القتل،
والتحذي��رات من المس��توى األمني حول قرب
انفج��ار غزة مس��تمرة منذ س��نوات ،واالس��بوع
الماضي بعد المواجهة العس��كرية التي وقعت
الثالثاء بين فصائل المقاومة واسرائيل التي
كش��فت ع��ن ازمته��ا االخالقي��ة ومحاولته��ا
اجه��اض فك��رة المقاوم��ة الس��لمية الش��عبية
المتم ّثلة في مسيرات العودة.
صحي��ح أن اوض��اع غزة كارثي��ة وتعاني من
تل��وث المي��اه ،وانقط��اع الكهرب��اء المس��تمر،
والمج��اري وعملي��ة اإلعم��ار بطيئ��ة وش��به
متوقف��ة ف��ي غ��زة ،والفق��ر والبطال��ة ،اال ان
الجميع شريك في مأساة غزة..
والمجتم��ع الدول��ي ش��ريك ف��ي ذل��ك
ويم��ارس الك��ذب والنف��اق والتواط��ؤ م��ع
اسرائيل والصمت على الجرائم التي ترتكبها.
والجميع و ِفي مقدمتهم إسرائيل وما يقومون
به هو خداع وكذب ومجرد تسهيالت إنسانية
لحل ازمة اسرائيل وتمرير «صفقة القرن».
مصطفى إبراهيم

شيء أنتقد به إيران
د ّلوني على ٍ
أرج��و أال تذك��رو ل��ي أيض �اً م��ا يس� ّ�مونه
بتصدي��ر الث��ورة ،فأنت��م تعلم��ون أن العال��م
مفت��وح ،وأن كل ث��ورة ناجح��ة تص��در ،رض� َ�ي
أصح��اب الث��ورة أو ل��م يرض��وا ..فث��ورة تش��ي
غيف��ارا ص��درت وال تزال تص��در ..وثورة تونس
وح � ْرق البوعزي��زي نفس��ه ص��در ..وص��ار الكل
َ
يحرق��ون أنفس��هم ..ولذل��ك ال داع��ي له��ذا
الوص��ف ،واته��ام إي��ران ب��ه ..فه��ي ل��م تفع��ل
س��وى أن خرجت من عباءة الش��اه الذي كان
عب��داً ألميركا ،وكان لذل��ك تأثيره الكبير
ف��ي الش��عوب الت��ي ال ت��زال تخض��ع لعبود ّي��ة
الشاهنشاهات.
طل��ب من��ي أح��د ال ُفض�لاء المحترمي��ن
الحريصي��ن عل��ى مصلحت��ي أن أكتب مقا ً
ال
ول��و قصي��راً ف��ي َن ْق � ِد الجمهوري��ة اإلس�لامية
اإليراني��ة ،و َنعته��ا باألوص��اف الت��ي تعوّدن��ا
�ماعها م��ن الكثي��ر م��ن اإلس�لاميين،
عل��ى س� ِ
والمجوس � ّية
بالصفو ّي��ة
كوصفه��ا
واالمبراطورية الفارس��ية والعمالة إلس��رائيل
وأمي��ركا وغيره��ا م��ن األوص��اف ..ووعدن��ي
أني إن فعلت ذلك ،فس ُتلغى كل ال ّتهم التي
أُ ّته��م به��ا ،والت��ي تق��ف بيني وبي��ن الكثير من
مصالح��ي ،وأخبرني ـ وهو في َغ ْمر ِة حماس��ته
ـ أن��ي إن فعل��ت ذل��ك ،فإن قلمي س��يوضع في
الم��زاد العلن��ي ،وق��د يش��تريه بع��ض األمراء،
وق��د أصي��ر حينه��ا صاح��ب قص��ر كقص��ر
القرن��ي ،أو صاح��ب ث��روة كث��روة القرضاوي
وحسان وغيرهما.
كان الع��رض ُمغري �اً ج��داً ،تتل ّه��ف ل��ه
الظامئ��ة ،والغرائ��ز التي تبتهل كل
النف��وس
ِ
فرص��ة ،وتقتن��ص كل س��ا ِنحة ..لكن��ي بع��د
البحث الطويل لم أجد كلمة واحدة يمكنني
أن أش��تم به��ا تلك القطع��ة الكريمة من بالد
اإلس�لام ،والتي كانت في كل تاريخها رمزاً
والتواصل اإلنساني.
للحضارة والر ّقي
ُ
له��ذا كتب��ت ه��ذه الرس��الة المفتوحة لكم
معش��ر الق � ّراء ال ِك��رام عس��اكم تش��اركونني
ف��ي البح��ث ع��ن أش��ياء ذات ب��ال يمكنن��ا أن
ننتق��د به��ا ه��ذه الجمهوري��ة ،وتنال��وا لذلك
من��ي الثن��اء الجميل مع بع��ض العطاء الذي
ق��د يصلن��ي عندم��ا يوض��ع قلم��ي ف��ي المزاد
العلني.
وأرج��و فقط أال تذكروا ل��ي ذلك الوصف
ال��ذي مججن��اه ،وهو وصفها بـ (المجوس � ّية)،
وال��ذي ال تقبل��ه إال العق��ول المغ � ّرر به��ا،
فأنت��م تعلم��ون أن ف��ارس منذ دخلت اإلس�لام
ل��م تخ��رج من��ه ،وأن ل��ه ص ّل��ى اهلل علي��ه وآل��ه
وس � ّلم أخب��ر بذلك ،ب��ل أخب��ر أن (اإليمان لو
كان عن��د الثري��ا لتناوله رجال م��ن فارس)..
ول��و أننا قلنا بذلك ،فس��تصبح أكثر ثروتنا
في التفس��ير والحديث والفقه واللغة وغيرها
مص��ادر مجوس � ّية مش��كوك فيه��ا ،ألن أكث��ر
العلماء كانوا ُفرساً ،أو لهم عالقة بالفرس.
وأرج��و أال تذك��روا ل��ي كذل��ك وصفه��ا
باالمبراطوري��ة الفارس��ية ،فأنت��م تعلم��ون أن
الكثي��ر م��ن الدول الت��ي حكمت إي��ران كانت
دو ً
ال عربية ابتداء من بني أم ّية وبني العباس،
وق��د حكمه��م في فت��رات كثي��رة إل��ى العصر
الحال��ي رج��ال م��ن ذوي أص��ول عربي��ة ،ول��م

يس��تكبروا عليهم ،ولم يطالبوا برحيلهم ،ولم
يطالبوا بعودة كسرى ،وال أبناء كسرى.
وأرج��و أال تذك��روا ل��ي كذل��ك وصفه��ا بـ
(الصفويّة) ،فالدولة الصفويّة كانت مملكة،
وإي��ران الحالية جمهوري��ة ،والصفويّة كانت
لحكم الفرد ،وإي��ران الحالية تخضع
تخض��ع ُ
المؤسس��ات ،والصفويّة كانت مرحلة
لحك��م
ُ
ّ
تاريخي��ة ،وإي��ران الحالي��ة واق��ع ن��راه ونس��مع

عن��ه ..ول��و أنن��ا ط ّبقنا هذا الوص��ف ،لوصفنا
تركيا بالعثمانية ،ووصفنا مصر بالفاطمية
والممالي��ك ،ووصفن��ا الش��ام باأليوبيي��ن
واألمويي��ن ..وهك��ذا لن نترك ب�لاداً إال ونجد
في تاريخها ما يُق َبل ،وما يُر َفض.
فلذل��ك دعونا من هذا الوصف وما يتتبعه
م��ن ك��ون الصفويي��ن فرض��وا المذه��ب
الش��يعي عل��ى اإليرانيي��ن ،فأنت��م تعلم��ون
أيضاً أن األيوبيين فرضوا المذهب الش��افعي،
والس�لاجقة فرض��وا المذه��ب األش��عري،
المعتزل��ي،
والمأم��ون ف��رض المذه��ب ُ
والمت� ّ
�وكل ف��رض المذه��ب الحنبل��ي ،واب��ن
عب��د الوه��اب وم��ن معه م��ن آل س��عود فرضوا
المذه��ب الس��لفي ..فلذلك ال ترموهم بمثل
هذه الحجارة ،فكل البيوت مبنية من زجاج.
وأرج��و أال تذك��رو ل��ي أيض �اً م��ا يس� ّ�مونه
بتصدي��ر الث��ورة ،فأنت��م تعلم��ون أن العال��م
مفت��وح ،وأن كل ث��ورة ناجح��ة تص��در ،رض� َ�ي
أصح��اب الث��ورة أو ل��م يرض��وا ..فث��ورة تش��ي
غيف��ارا ص��درت وال تزال تص��در ..وثورة تونس
وح � ْرق البوعزي��زي نفس��ه ص��در ..وص��ار الكل
َ
يحرق��ون أنفس��هم ..ولذل��ك ال داع��ي له��ذا
الوص��ف ،واته��ام إي��ران ب��ه ..فه��ي ل��م تفع��ل
س��وى أن خرجت من عباءة الش��اه الذي كان
عب��داً ألميركا ،وكان لذل��ك تأثيره الكبير
ف��ي الش��عوب الت��ي ال ت��زال تخض��ع لعبود ّي��ة
الشاهنشاهات.
وال تذك��روا لي كذلك التمدّد الش��يعي..
فأنت��م تعلمون أن الكل يتمدّد ..فهناك قنوات
تنش��ر المس��يحية ،وأخرى تنشر الماركسية،
وأخ��رى تنش��ر الوجودي��ة ..حت��ى َع َب �دَة
الش��ياطين له��م وس��ائلهم الت��ي ينش��رون به��ا
أفكاره��م ..وحت��ى أنتم أيضاً تنش��رون كل ما
تف ّكرون فيه ،وال تدعونه حبيس عقولكم؛ فال
تلوموهم على شيء أنتم تفعلون مثله.

وال تذك��روا لي عدم وجود مس��اجد للس � ّنة
ف��ي طه��ران ..تل��ك األيقون��ة الت��ي ُت��ردّد
كثي��راً ،فأنتم تعلمون أن المس��اجد هلل ،وأنه
يصح أن َ
توضع مساجد خاصة بكل مذهب،
ال ّ
ً
وتعلم��ون أيض �ا أن المس��اجد اإلس�لامية ف��ي
كل الب�لاد ال تف � ّرق بي��ن ُمرتاديها ،وإال عدنا
التعص��ب ال��ذي كانت تق��ام فيه أربعة
لزم��ن
ّ
محاريب ،لكل مذهب محرابه الخاص به.
وال تذك��روا ل��ي كذل��ك وصفه��ا
باالنح�لال األخالق��ي ،فأنت��م تعلم��ون أن
الدول��ة الوحي��دة ف��ي العال��م الت��ي تف��رض
الحج��اب عل��ى كل َم��ن دخلها مس��لمة وغير
مس��لمة هي ه��ذه الجمهوري��ة ،وأتحدّاكم أن

تج��دوا ص �وَراً عارية ف��ي محالتها وش��وارعها،
أو تج��دوا مش��اهد خا ِدش��ة للحي��اء ف��ي
أفالمها ومسلس�لاتها ،وقارنوا ذلك إن شئتم
بنظيراتها من المسلسالت واألفالم التركية
الت��ي تعتبرونه��ا نموذج �اً للدول��ة اإلس�لامية
الس ّنية.
وال تذكروا لي كذلك العمالة ألميركا
وإس��رائيل ،فأنتم تعلم��ون الحقد األميركي
واإلس��رائيلي عل��ى إيران ..وتعلم��ون أن ذلك
الحق��د ل��م يب��ق حبي��س الص��دور ،وإنما خرج
إل��ى الواق��ع عب��ر الح��رب الت��ي ُف ِر َض��ت عليها
لثمان سنوات كاملة ،وبعدها ذلك الحصار
المجحف ،والذي ال يزال مستمراً إلى اليوم..
ولذل��ك ال يمكنني أن أك ّذب عيني ،وأصدّق
أوهامكم وخياالتكم وظنونكم.
وال تذك��روا ل��ي ّ
تدخله��ا في س��وريا ،فأنتم
تعلم��ون أنها حليف قديم لها ،وقفت بجانبها
أيام الحرب العربي��ة واألميركية المفروضة
عليه��ا ،وأنه��ا ل��م تذه��ب لمس��اندة س��وريا
وش��عبها إال بع��د أن اجتمع��ت كل جي��وش
العال��م ومرتزقته��ا عل��ى حربه��ا ،وأنه��ا ل��م
طلب من الحكومة
تفع��ل ذلك إال بناء عل��ى ٍ
الش��رعية المع َت��رف به��ا عالمي �اً ..وأنه��ا م��ع
ذلك كله لم ُترسل سوى خبراء ،ومتطوّعين
محدودين ،ولو أنها أرس��لت جيشها أو حرسها
الثوري لما بقي اآلن إرهابي واحد في سوريا.
لذلك دعونا من كل هذه األوصاف ..فقد
بحث��ت فيه��ا جميع �اً ،وابحثوا لي ع��ن غيرها،
وأعدك��م أن بع��ض ال َر ْي��ع ال��ذي يصلن��ي
س��يصلكم ..لك��ن فق��ط اح��ذروا أن تكون��وا
م��ن الذي��ن يبيع��ون َريْع اآلخ��رة ب َر ْي��ع الدنيا،
ويتثاقل��ون إل��ى ضي��ق األرض ،وينس��ون ِس��عة
السماء.
نور الدين أبو لحية
كاتب وأستاذ جامعي جزائري

«سوسن الشاعر» ..کوکتیل من الحقد والکراهیة
اطل��ت علین��ا قبل أیام مرة أخری اش��هر مطبل��ة للنظام الخلیفي
وعمیدة الفتنة والعنصریة في البحرین المدعوة «سوسن الشاعر»
المستشارة في وزارة االعالم بتصریح مخزي آخر تهدد وتتوعد فیه
الشیعة وأتباع أهل البیت (علیهم السالم) في الدول العربیة بانهم
س��یكونون وق��ود الح��رب القادم��ة ف��ي المنطق��ة !!..وه��ذه الوقاحة
والتط��اول والتحری��ض عل��ی قت��ل الش��یعة ج��اء بع��د التهدی��دات
االمریكی��ة الفارغ��ة عل��ی لس��ان المتصهین «مای��ك بومبیو» ضد
ای��ران االس�لامیة!! .طبع �اً لی��س مفاجئ �اً وعجیب �اً ان تأت��ي ه��ذه
التخرص��ات علی لس��ان سوس��ن الش��اعر ل��دى الذی��ن یعرفونها من
خالل مقاالتها المشحونة بالحقد والكراهیة في جریدة «الوطن»
وف��ي عموده��ا «كلم��ة أخی��رة» او برنامجه��ا التلفزیون��ي «عل��ی
مس��ؤولیتي» والذي تبث من خالله سمومها الطائفیة وعنصریتها
البغیضة علی مسامع المشاهدین.
وم��ن ال یعرفه��ا ،فه��ي التي ش��بهت ابن��اء البحرین بفت��ی االدغال
«موكل��ي» !!..كم��ا تفوهت على شاش��ة التلفزيون ،بمصطلحات
مست ابناء الشعب البحريني وأثارت الكثير من الغضب واالستياء
لدی من شاهدها واستمع لكالمها المخزي.
فهي التي باركت الحصار الغاش��م والجبان علی الیمن ،وتباهت
بقص��ف مدن��ه وق��راه اآلمن��ة عل��ی أی��دي المتصهینی��ن م��ن العرب،
وقت��ل المئ��ات ،بل اآلالف من االطفال والنس��اء االبریاء على َم ْرأى
ّ
المتحضر!!..
ومسمع العالم
وهي التي قادت حملة اعالمیة شرسة ضد قطر وقیادتها لتأجيج
األزمة الخلیجیة وتشدید الحصار علیها ،وشبهت قطر بـ «الذبابة
عمان بتحدید
المزعج��ة» !!..كم��ا طالبت م��راراً وتكراراً س��لطنة ّ
موقفه��ا م��ن االزم��ة ومقاطع��ة قطر وای��ران .وهي التي اس��اءت الی
الكوی��ت قی��ادة وش��عباً في اح��دی مقاالتها والتي علی اثرها ُس��حب
المق��ال م��ن الموق��ع اإللكترون��ي للصحيف��ة .كم��ا وح��دث خالف
بينه��ا وبی��ن وزي��ر اإلع�لام البحرین��ي ف��ي ع��ام  ،2015مم��ا أدى إل��ى
إص��دار األخي��ر ق��رار بوق��ف برنامجه��ا التلفزيون��ي .لك��ن المدعوة
نقل��ت الخ�لاف إل��ى مل��ك البحري��ن (حمد) ال��ذي أمر باع��ادة بث
البرنامج فوراً !!..كما كان متوقعاً.
ول��م یس��لم م��ن لس��انها الب��ذيء البش��ر والحج��ر ف��ي منطقتن��ا

العربیة واالسالمیة .طبعاً ال یسع المجال لذكر كل تخرصاتها
عل��ی م��دی االع��وام الماضی��ة ،فه��ي ف��ي الواق��ع «كوكتی� ٌ�ل م��ن
الحق��د والكراهی��ة والعنصری��ة» ،لكنه��ا تج��اوزت ه��ذه الم��رة كل
المعایی��ر المهني��ة واألخالقية بتحریضها الوق��ح وتوعدها الدنيء
علی الطائفة الشیعیة وأتباع أهل البیت (علیهم السالم) ،لیس في
البحری��ن فق��ط ،وانما في البل��دان العربية ،حی��ث توعدتهم بحرب
عسكرية واقتصادية وبأیام سوداء!!..
طبع �اً هن��اك أی��ام س��وداء قادم��ة ،ولك��ن لی��س ألتب��اع أه��ل البی��ت
(ع) ومحبیه��م م��ن أخوانهم الس��نة الكرام ،ب��ل العالمیي «الحصار
والدم��ار والتطبی��ع» ،الذی��ن راهن��وا عل��ی المس��تعمر األجنب��ي
المتصهی��ن ،وفرح��وا بش��غف وصفق��وا بح��رارة وامتدح��وا بجن��ون
الجن��اة بحصاره��م وقتله��م االطف��ال بقصفه��م للم��دن اآلمن��ة في
الیمن وسوریا والعراق.
هناك واجب ش��رعی واخالقي لكل انس��ان حر ،فض ً
ال عن االنس��ان
العرب��ي المس��لم ،ه��و ان یكش��ف ویفض��ح ه��ذه االق�لام المأج��ورة
وال��دور التخریب��ي والدم��وي ف��ي منطقتن��ا االس�لامیة وس��فكهم
لدماء االبریاء بلسانهم السلیط وقلمهم المأجور.
ان المدع��وة وزمالئه��ا م��ن «اعالمی��ي التطبی��ع» لدیه��م مش��روع
جدی��د وخطی��ر ج��داً موج��ه م��ن ق��وی الش��ر العالمی��ة المتمث��ل
بس��یدهم «الصهیوأمریك��ي» هدف��ه ش��یطنة الش��یعة ف��ي العال��م
وتحریضه��م عل��ى اإلقتت��ال فیم��ا بینهم« .المطلب الذي س��نركز
علیه في مقال قادم ،باذن اهلل».
ودائم �اً امثال المستش��ارة م��ن المطبلین لألنظم��ة الدیكتاتوریة
یبدأون أو ً
ال بالشتم والكذب واإلفتراء وینتهون بالتحریض والفتنة
واالقتت��ال !!..وأق��ول :ربم��ا ض��ارة نافع��ة ان یتف��وه ه��ؤالء بعب��ارات
البائسة لیمیز الناس «الخبیث من الط ّیب».
التاري��خ واألجيال القادمة لن تس��امح ولن ترحم من ح ّرض علی
قت��ل ابن��اء جلدت��ه وتم��ادی باللغط والس��ب والش��تم علی الش��عوب
المسلمة والحرة في المنطقة .وبالتأكید ان االیام القادمة حبلی
بمفاجآت سوداء لهم وألسیادهم المنبطحین ،وعلی رأسهم النظام
الخلیفي ..فیاتری الی أین ستفر عندها السیدة المستشارة..؟!!
أمیر سعید

