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الشيعة العرب والنظام الحاكم في إيران
Û  الشــك فــي أن العــرب الشــيعة قــد تعــزز إدراكهــم اآلن

وترســخت قناعتهــم بأن النظام الحاكــم في إيران ليس 
مؤهًل أو مخواًل أو قادًرا أو راغًبا في حمايتهم والدفاع 
عنهــم أو جاًدا فــي إدعائه بذلك، هذا إذا افترضنا جزاًفا 
أن العــرب الشــيعة فــي حاجــة إلــى حمايــة أو دفــاع. بل 
إن الدول العربية التي تدخلت فيها إيران بحجة نصرة 
وحمايــة الشــيعة فيها أصبح هؤالء الشــيعة يعانون من 
أمــّر وأصعــب الظــروف، ويكفينا أن ننظــر اآلن إلى حال 
الشيعة العرب في العراق كمثال واحد فقط، ناهيك عن 
األحــوال المترديــة للملييــن مــن العــرب الشــيعة الذيــن 
الجمهوريــة  كنــف  فــي  إيرانييــن  كمواطنيــن  يعيشــون 

اإلسلمية وتحت رعايتها.
Û  وبعيًدا عن ادعاء هذا النظام بالقدســية الدينية، وبغض

النظــر عــن حســن نوايــاه أو ســوئها، فــإن نظــام الحكــم 
فــي إيران يبقى، في أحســن األحوال، نظاما سياســيا ال 
يختلف عن غيره في وضع مصالحه الوطنية والقومية 
قبل أي شيء وفوق أي اعتبار، ومن يعتقد خلف ذلك، 
فإنــه يحتــاج إلــى مراجعــة نفســه، وعلــى هذا األســاس، 
فــإن النظــام الحاكــم فــي إيــران لــن يكتــرث أو يلتفــت 
إلــى العــرب الشــيعة في البــلد العربية إال فــي حدود ما 
يصب في وعاء خططه ومشــاريعه ومصالحه وأهدافه 
الوطنيــة المشــروعة منها وغير المشــروعة، ولذلك فإننا 
ال نــرى أي اهتمــام منــه بشــيعة أذربيجــان، علــى ســبيل 
المثــال، الذيــن تتجــاوز نســبتهم 70 % مــن الســكان، أو 
بشــيعة الباكســتان أو غيرهم مقارنة بانشغاله واهتمامه 
المنصــب علــى الشــيعة العــرب وحمــل ألويــة وعناويــن 
حمايتهــم والدفــاع عنهــم دون تفويــض أو دعــوة منهــم 
إليه للقيام بهذا الدور؛ وذلك لغرض واضح وهو محاولة 
استقطابهم واستدراجهم واستخدامهم كأدوات وأذرع 
لــه لتحقيق أهدافه ومآربه التوســعية في المنطقة التي 
ال يخفيهــا وال ينكرهــا، والتــي تضــع منطقتنــا العربيــة، 
بحسب مفرداته، ضمن دائرة “مناطق نفوذه”، وهو يكرر 
ذلك بكل صراحة ووضوح، مستخدًما مزاعم وشعارات 
وتحريــر  اإلســلمي،  الديــن  عــن  الدفــاع  مثــل  براقــة 
القدس، ونصرة المستضعفين والمظلومين، وغيرها من 
األراجيز، إال أن النظر إلى “ســواد عيون الشــيعة العرب” 
ليــس بالتأكيد أحــد أهداف النظام اإليراني في المنطقة 

العربية.
Û  ،اســمعوا مــاذا يقول أحــد أبرز أعمدة نظــام الحكم فيها

وهو آية هللا أحمد علم الهدى إمام جامع مدينة مشــهد 
المقدســة وعضــو مجلــس خبــراء القيــادة، الــذي يعتبــر 
الهيئة األساســية فــي النظام اإليراني، والــذي عهد إليه 
الدســتور مهمــة تعييــن وعــزل قائــد الثورة اإلســلمية، 
حيــث قــال مؤخًرا في إحدى خطبه المســجلة بالصوت 
والصــورة مــا يلــي: “إيــران اليــوم ليســت فقــط إيــران، 
ليســت محــدودة بالحــدود الجغرافيــة، اليــوم الحشــد 
الشــعبي فــي العراق هــو إيران، حزب هللا فــي لبنان هو 
إيــران، أنصــار هللا في اليمن هم إيران، الجبهة الوطنية 
فــي ســوريا هــي إيران، الجهــاد اإلســلمي وحماس في 
فلسطين هما إيران، جميعهم باتوا إيران، لم تعد إيران 
فقط نحن، ســيد المقاومة )نصر هللا( أعلن أن المقاومة 
فــي المنطقــة لهــا إمــام واحــد وهــذا اإلمــام هو المرشــد 
تعرفــوا  أن  تريــدون  هــل  اإلســلمية،  للثــورة  األعلــى 
أيــن هــي؟ أليــس جنــوب لبنان هــو إيــران؟ أليس حزب 
هللا هــو إيــران؟ طائــرات الــدرون اليمنية التي تســببت 
بأضرار كهذه للسعودية أليست إيران هناك؟ تقولون إن 

طائــرات الــدرون أتت من الشــمال وليس مــن الجنوب، 
شــمال أو جنوب ما الفرق؟ إيران هي االثنان، شــمالكم 

وجنوبكم”.
Û  وال يخفــى علــى الشــيعة العــرب أن النظــام الحاكــم في

إيــران لن يتــردد في أي لحظة عن اســتخدامهم كورقة 
للمزايــدة والمقايضــة، ولــن يتــردد عــن التخلــي عنهــم 
عندمــا تقتضــي مصلحته ذلك، كما فعــل ترامب مؤخًرا 

مع أكراد سوريا.
Û  والشــيعة العــرب، والشــك، يدركون أيًضــا بأنه في حالة

تضارب أي قضية خاصة بهم مع أي جانب من جوانب 
مصالــح النظــام اإليرانــي ومشــاريعه، فــإن هــذا النظــام 
علــى أتــم االســتعداد للنقــلب عليهــم والتضحيــة بهم 
وبقضيتهــم، وهــو أمــر طبيعــي وبديهــي ومتوقــع فــي 
عالــم السياســة، وهــذا مــا حصــل بالفعــل مؤخــًرا عندما 
تنكــر النظــام الحاكــم فــي إيــران ولــم ينتصــر لحقــوق 
الشيعة وغيرهم في العراق ولبنان ومطالبتهم السلمية 
الفقــر  لمشــكلة  والتصــدي  الكريمــة  والحيــاة  بالعدالــة 
والبطالــة المتفاقمــة ومحاربــة االســتبداد والفســاد، بــل 
إن النظام اإليراني اصطف إلى جانب األنظمة الحاكمة 
الفاســدة فــي بغداد وبيــروت في مواجهــة المتظاهرين 
من الشــيعة وغيرهم في المناطق والمدن الشــيعية في 
بغــداد والبصــرة وكربــلء المقدســة وَقْمعهــم والبطــش 
بهم والتعامل معهم في العراق خصوًصا بلغة الرصاص 
الحــي والغــاز المســيل للدموع وخراطيــم المياه الحارة 
مــا أدى إلــى إزهــاق أرواح المئــات وجــرح اآلالف منهم، 
عنــد كتابــة هذا المقال، كلهــم أو غالبيتهم العظمى على 

األقل من العراقيين العرب الشيعة.
Û  إن هذه السياسة التي يتبناها النظام الحاكم في إيران

ليست وليدة الساعة، فقد اتضحت معالمها منذ اللحظة 
التي اشــتعلت فيها شــرارة ثــورة الخميني في الخامس 
عشــر من شــهر خرداد ) 5 يونيو 1963( وتجلت وتألقت 
هــذه السياســة فــور نجــاح الثــورة اإليرانيــة فــي شــهر 
فبرايــر مــن العــام 1979 عندمــا تبنــى قــادة الثــورة فيها 
وبشــكل واضح وصريح إســتراتيجية “تصديــر الثورة”، 
وهــي نســخة من ذات اإلســتراتيجية التــي تبناها لينين 
لتصدير الشيوعية إلى مختلف دول العالم ومعها النفوذ 
والهيمنــة الســوفيتية ضمــن شــعارات “يــا عمــال العالــم 
اتحــدوا” و”ليــس للعمــال وطــن”. وإذا كانــت “العبرة في 
النهايــة” كمــا قال شكســبير، فإن الشــيوعية انهارت بكل 
شعاراتها وبيارقها بعد نحو 70 عاًما من انتصارها فقط.

Û  إن كل الذين يطمحون في تصدير إســتراتيجياتهم هم
يســعون فــي الواقــع إلى بســط نفوذهــم وهيمنتهم على 
الدول المستهدفة، لقد أدرك هذه الحقيقة ومنذ البداية 
اإلمام موسى الصدر رئيس المجلس اإلسلمي الشيعي 

األعلى بلبنان ورئيس حركة أمل.
Û  ومنــذ البدايــة كان ثمــة تعــارض واســع بيــن فكــر اإلمام

موسى الصدر وفكر اإلمام الخميني، فمرجعيات الصدر 
تختلــف عــن مرجعيــات الخمينــي، وقــد حافــظ الصــدر 
علــى تقليــده للســيد محســن الحكيــم وبعــده اإلمــام أبو 
والســيد  الخمينــي،  رافضــا مرجعيــة  الخوئــي،  القاســم 
الصــدر ال يؤمــن بنظرية “والية الفقيــه”، وأعطى أولوية 
للخصوصيــة وللنتمــاء الوطنــي والقومــي، وخصوصــا 
بالنســبة إلــى لبنــان فــي مقابــل فكــر الثــورة اإليرانيــة 
تمهيــًدا  وتفتيتهــا  الوطنيــة  الهويــات  تجــاوز  بضــرورة 
ثــم تطبيــق نظريــة واليــة  الختراقهــا ولعبورهــا، ومــن 
الفقيــه وإســتراتجية تصديــر الثــورة، وقــد ظــل اإلمــام 

موســى الصدر على خلف أتبــاع “خط اإلمام الخميني” 
مؤمًنــا ومقتنًعــا بــأن مصلحــة شــيعة لبنــان تكمــن فــي 

بقائهم جزًءا من الوطنية اللبنانية العربية.
Û  وقــد ســعى اإلمــام الصــدر جاهــًدا إلــى ترســيخ الــروح

الشــيعية  الهويــة  فــي  وتفعيلهــا  الوطنيــة  والفلســفة 
اللبنانية، وبرز للكثيرين في لبنان وخارجها كبارقة أمل 
في وحدة المســلمين وفي تعايش التشيع مع المعاصرة 
وتفاعلــه مــع واقع الحياة، وبذلــك أصبح عائًقا في وجه 
مشــاريع التطرف والهيمنة وبــات اختفاؤه أمًرا ضرورًيا 

وملًحا.
Û  وفــي شــهر فبرايــر مــن العــام الماضي صــرح إلــى وكالة

أنبــاء “فــارس” رجــل الديــن اإليرانــي المعــروف جــلل 
للمرشــد  مستشــاًرا  يعمــل  كان  الــذي  فارســي  الديــن 
اإليرانــي الســابق اإلمــام الخمينــي بــأن اإلمــام موســى 
الصــدر كان “يجب أن ُيقتل” بســبب تصريحات له حول 
توحــد األديــان والمذاهــب، وألنــه قال يجــب أن نتوحد 
مع المســيحيين ويجب أن يذهب الشــيخ إلى الكنيســة 
والقس يجب أن يحضر إلى المســجد، وأضاف فارســي: 

“صدر هذا الكلم منه وكان يستوجب الوقوف ضده”.
Û  وقبــل تصريح فارســي وإضافة إليــه، فقد ظهرت رواية

جديــدة حــول هذا الموضوع في العــام 2016 في كتاب 
ُنشر في نيويورك بعنوان:

Û  The Fall of Heaven: The Pahlavis and the Final
”Days of Imperial Iran

Û  األخيــرة واأليــام  البهلويــون  الســماء..  “ســقوط  أو 
لألمبراطوريــة” للكاتــب أندرو ســكوت كوبر، الذي ادعى 
فــي الكتــاب ضلــوع رجــال الثــورة اإليرانيــة فــي إخفاء 
الصــدر، حيــث كانــوا يــرون فيــه التهديد األكبــر لوصول 
المللــي إلــى الحكــم وتأســيس نظــام واليــة الفقيــه في 

إيران”، والعهدة على الراوي.
Û  ليــس ثمة شــيء مســتغرب في هذا الشــأن، فقــد أوردنا

بعــض هذه الحقائق اليســيرة والموثقة بإيجاز لنؤكد أن 
النظــام اإليرانــي، علــى اســتعداد تــام إلزاحــة أي فرد أو 
طــرف أو فئــة أو طائفــة يجــد فيها عقبــة تقف في وجه 

مصالحه وطموحاته وتطلعاته وأطماعه.
Û  وهكــذا، وفــي نهاية شــهر أغســطس من العــام 1978 أي

قبــل بضعــة أشــهر مــن نجــاح الثــورة اإليرانية وتســلمها 

زمــام الســلطة فــي إيــران اختفــى اإلمــام الصــدر خــلل 
زيــارة كان يقــوم بهــا إلــى ليبيــا، وتولــى نظــام القذافــي 
مهمــة تصفيتــه وإخفــاء أثره إلــى األبــد، والمللي حماة 
الشيعة والمدافعون عنهم لم يحاولوا إنقاذ اإلمام الصدر 

وتركوه يلقى حتفه األليم على يد الرئيس القذافي.
Û  لم تضغط حكومة الجمهورية اإلسلمية في إيران على

ليبيا لمعرفة مصير اإلمام الصدر المفقود، ولم تساند أو 
تتعــاون مــع حركة أمــل والحكومة اللبنانيــة في البحث 
عنــه، فقــد بــاع النظام اإليراني دم اإلمــام الصدر والثمن 
كان دعم الحكومة الليبية وتمويل قيمة شراء األسلحة 
التــي كانــت إيران في أمس الحاجــة إليها في حربها مع 

العراق التي استمرت لثماني سنوات.
Û  وبعد اختفاء اإلمام الصدر ظلت حركة أمل وفية وأمينة

ومتمســكة بمبادئــه ومواقفــه، وحريصــة علــى الحفــاظ 
على هويتها العربية واســتقللها، منحازة لوحدة الوطن 
وســلمته، رافضــة التبعيــة وخطــط التفتيت ومشــروع 

“دولة داخل الدولة”.
Û  عندهــا ســارع النظام اإليرانــي إلى إيجــاد البديل، فكان

تأسيس “حزب هللا” في العام 1982، وتتردد حتى اآلن 
كلمــات أمينــه العــام الســيد حســن نصــر هللا فــي خطبــة 
لــه فــي بدايــة األمــر مســجلة بالصــوت والصــورة قــال 
فيهــا: “مشــروعنا الــذي ال خيار لنــا أن نتبنى غيره، كوننا 
مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة اإلسلمية وحكم 
إســلمية  ليــس جمهوريــة  لبنــان  يكــون  وأن  اإلســلم، 
واحــدة، وإنمــا جــزء مــن الجمهوريــة اإلســلمية الكبرى 
التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه 

اإلمام الخميني”.
Û  وقبــل بضعــة أشــهر قــال الســيد حســن نصــر هللا فــي

خطبة له أيًضا، “أقول للعالم كله نحنا يا خّي على راس 
الســطح؛ موازنة حزب هللا ومعاشــاته ومصاريفه وأكله 
وشــربه وســلحه وصواريخه من الجمهورية اإلسلمية 

في إيران”.
Û  بأنهــم أيًضــا  اإلدراك  كل  يدركــون  العــرب  الشــيعة  إن 

وأوطانهــم العربيــة ليســوا المتضرريــن الوحيديــن مــن 
سياســات ومغامــرات النظــام الحاكــم في إيــران، بل إن 
أكبــر المتضرريــن وأكبر الخاســرين هو الشــعب اإليراني 

الجار العزيز، كان هللا في عونه.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

المنامة - مكتب وزير شؤون الكهرباء والماء

تفقـــد وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء وائل 
المبارك مركز المحرق لخدمات المشتركين 
بهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء بحضـــور الرئيس 
التنفيذي للهيئة الشـــيخ نواف بن إبراهيم 
آل خليفة، وعدد من المسؤولين؛ للطلع 
على ســـير العمل في المركز ومدى ســـرعة 
المواطنيـــن فيمـــا  لمتطلبـــات  االســـتجابة 
يتعلـــق بخدمات الكهربـــاء والماء وجودة 
الخدمات التي تقدمها الهيئة للمشتركين، 
إذ التقـــى الوزير بالمراجعين واســـتمع إلى 
المركـــز  عـــن  وملحظاتهـــم  احتياجاتهـــم 
ونوعية المعاملت التي يرغبون أن تكون 
متوفـــرة بـــه، وأكـــد أن الهيئـــة ماضية في 
تحسين األداء وتقديم الخدمات األفضل 

للمشتركين.
وقـــال المبـــارك إننـــا ننطلـــق فـــي الزيارات 
الميدانيـــة من التوجيهات الكريمة لرئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفة بن ســـلمان آل خليفـــة، وولي العهد 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة للمســـؤولين بالنزول إلى 
مواقع العمل وتلمس احتياجات المواطن 
مـــن  لهـــم  يقـــدم  مـــا  ومســـتوى  والمقيـــم 

خدمات.

لرضـــا  المســـتمر  القيـــاس  ضـــرورة  وأكـــد 
العملء من خـــلل تنويع أدوات التواصل 
مـــع العميـــل وتوفيـــر األجهـــزة المناســـبة 
للقيـــاس فـــي مختلـــف المراكـــز الخدميـــة 
للوقـــوف علـــى مســـتوى وجـــودة الخدمة 
حيـــث يعتبـــر رضا العمـــلء أحـــد العوامل 
الرئيســـة التـــي ســـوف تســـاهم فـــي فهـــم 
التحســـين،  فـــرص  وتحديـــد  المشـــترك 
وتطوير اإلستراتيجيات الخاصة بالهيئة.

إدارة  فـــي  المســـؤولين  المبـــارك  ووجـــه 
خدمات المشـــتركين لتدشـــين خط مرئي 

مباشـــر للتواصـــل مـــع فئـــة الصـــم والبكم 
يتم من خلله إنجـــاز المعاملت الخاصة؛ 
تسهيل للخدمات التي تقدمها الهيئة لهذه 
الفئـــة، وستســـهم هذه الخدمـــة في تذليل 
الصعوبـــات التـــي يواجهونهـــا فـــي ســـبيل 

إنجاز معاملتهم.
وأكـــد فـــي ختـــام زيارتـــه حـــرص الهيئـــة 
ورفـــع  الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم  علـــى 
جودتها بصورة مســـتدامة وفقا لمعطيات 
برنامـــج عمل الحكومـــة والخطة الوطنية 
اإلستراتيجية والرؤية االقتصادية 2030.

وزير الكهرباء والماء يتفقد مركز “المحرق” لخدمات المشتركين

وزير”الكهربــاء” يوجــه لتدشــين خط مرئي للصــم والبكم
تنويـع أدوات التواصـل مـع المشتركيـن


