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انتـمـاء ومـــواطــنــة“ . ”البحــــريـــن .

راعي إعالمي

الشيعة العرب ونظام الحكم في إيران.. جولة مع رسائل القراء
Û  بعد أن ُنشر مقالي األسبوع الماضي تحت عنوان “الشيعة

العــرب ونظــام الحكــم فــي إيــران” وتــم توزيعــه وتداولــه 
بشــكل واســع وســريع عبــر مختلــف الوســائل والمنصــات، 
تلقيــت كًمــا هائــًا من الرســائل واالتصــاالت التي تضمنت 
الكثيــر مــن الماحظــات واآلراء والمعلومــات اإلضافيــة، 
وكانــت الغالبيــة العظمــى منهــا تثنــي وتشــيد وتتفق تمام 
االتفــاق مــع مــا تضمنــه المقــال، كمــا كان عــدد قليــل جــًدا 
مــن تلــك الرســائل واالتصــاالت تشــجب وتنــدد وتعترض 
علــى ما ورد فيه، بعضها بشــدة وحــدة وبانفعال واحتقان 
وتشــنج، وقــد وردنــي عــدد منهــا مــن أشــخاص يــرون أن 
النظــام الحاكــم فــي إيــران “خــط أحمر” ال يجب المســاس 
بــه بــأي صورة من الصور؛ حيث يرأســه أئمــة ورجال دين 
كبــار صالحــون يــؤدون واجبهم برعايــة وبتفويض ونيابة 
عــن اإلمــام المهدي المنتظر )عجل هللا فرجــه(، وهم بذلك 
يتمتعــون بهالة من القدســية والعصمــة والحصانة اإللهية 
التــي تحميهــم وتحفظهــم مــن الخلــل والزلــل أو ارتــكاب 
الخطــأ أو الرذيلــة “فكيــف تتجــرأ علــى انتقادهــم وانتقــاد 
أفعالهم وسياســاتهم؟”، وحيال هؤالء ليس في وســعنا إال 

الدعوة لهم بالهداية والسداد والصاح.
Û  وآخــرون مــن تلــك القلــة َخلَصــْت إلــى القــول بــأن النظــام

الحاكم في إيران ال يسعى إلى بسط نفوذه وسطوته على 
المنطقــة، وال يهــدف إلى حماية الشــيعة العرب فقط، لكنه 
يسعى ويضحي باألموال واألرواح من أجل وبغية الدفاع 
عــن كل المســلمين العــرب والوقوف إلى جانبهــم والدفاع 
عــن قضاياهــم المصيريــة؛ وهــو لذلــك علــى ســبيل المثال 
يقــف بقــوة وصابــة مــع الفلســطينيين علــى الرغــم مــن 
أنهــم ليســوا شــيعة، ويدعــم قضيتهــم العادلة بــكل صابة 
وإصــرار، فــي حيــن تخلــى عنهم أشــقاؤهم العــرب وباعوا 
قضيتهم بأبخس األثمان، وهذا قول ال يسعنا إال أن نبدي 

كل االحترام والتقدير ألصحابه، مع اختافنا معهم.
Û  إن أحلــى وأجمــل ما وردني رســالة مطولة من أحد القراء

ذكــر فيهــا أنــه لــن يرعبنــا أو يهمنــا تهديــد النظــام الحاكــم 
فــي إيــران ب “تصديــر الثــورة” إذا قمنــا بســد الحاجة إلى 
اســتيرادها فــي بلداننــا، مشــيًرا إلــى أن مواجهــة األطماع 
والتهديدات الخارجية تتطلب أواًل وقبل كل شيء ضرورة 
تحقيــق العدالــة والمشــاركة والمســاواة، ودعــم وتأصيــل 
روح األخــوة والوحــدة اإلســامية بيــن المســلمين العــرب 
كافــة، وتعزيــز القيــم الوطنيــة وأواصــر القوميــة العربيــة 
والوالء لألوطان، والتصدي لكل محاوالت التفتيت وشق 
الصــف والتفرقــة بينهم، وتأكيد أن ما يجمعهم أكثر بكثير 
ممــا يفرقهــم، وأنــه إذا كان التشــيع يعنــي حــب آل بيــت 
النبــي محمــد صلى هللا عليه وآله وصحبه وســلم، فإن كل 
المســلمين بمذاهبهــم وطوائفهم كافة هم شــيعة ويحبون 
آل محمــد ويقتــدون بقول اإلمام الشــافعي رضي هللا عنه 
عندما قال: إن كان رفًضا حّب آل محّمد.. فليشهد الثقان 
كُم..  أّني رافضي، وعندما قال: “يا آَل بيِت رســوِل هللا حبُّ
فرٌض من هللا في القرآِن أنزلُه.. يكفيُكُم ِمْن َعظيِم الفخِر 

أنكُم.. َمْن لم ُيصلِّ عليكم ال َصاُة لُه”.
Û  ووردتنــي اتصــاالت عــدة تحمــل المعنــى والفحــوى ذاتهــا

للرســالة التي بعثهــا أحد األصدقاء المتابعيــن والمهتمين، 
للواقــع  حقيقــي  تشــخيص  “فيــه  المقــال  أن  فيهــا  جــاء 
اإليرانــي وتعاطيــه مــع الشــيعة العرب كورقة يســتخدمها 
متــى مــا أراد بعيــًدا عن العناوين والشــعارات البراقة التي 

يحملها ويسيل لها لعاب البسطاء منا”.
Û  كمــا قــال قــارئ إن النظــام الحاكــم فــي إيــران “يســتعمل

الشــيعة العرب وقودا لمخططاته ولحروبه في المنطقة... 
وقــد ســّوقت إيــران لنفســها مــن خــال اســتعمال التشــّيع 

واستغاله كي تغّيب العقل وتسيطر على العواطف”.
Û  قــارئ آخــر صحــح معلوماتــي وقال إن نســبة الشــيعة في

جمهوريــة أذربيجــان تفــوق 75 %، ولفــت نظــري إلــى أن 
مصلحــة النظــام الحاكــم فــي إيــران ومناهضتــه للحــس 
دائًمــا  يقــف  معــروف،  هــو  كمــا  جعلتــه،  األذري  القومــي 
ضــد الحكومــة والشــعب األذري الشــيعي فــي جمهوريــة 
أذربيجــان وينحــاز إلــى جانــب حكومــة وشــعب أرمينيــا 
المســيحية، مــع أن مرشــد الثــورة الســيد علــي خامنئــي 
ينحدر من أصل أذري، في الوقت نفسه فإن تركيا السنية 
تقف إلى جانب جمهورية أذربيجان الشــيعية في خافها 
مع أرمينيا المسيحية؛ وهذا هو الوجه الحقيقي للسياسة 
والمصالــح دون رتــوش أو عمليــات تجميــل أو مســاحيق 

دينية أو مذهبية.
Û  وبعث لي أحد القراء مقتطفات من مقال للكاتبة العراقية

النوايــا  أن  الجابــري خاصتــه  عبدالرضــا  رغــد  الشــيعية 
الحقيقيــة لحــكام إيــران فــي العــراق تتجلــى في تشــجيع 
العراقييــن علــى توجيــه جهودهم نحــو القضايا والشــعائر 
الدينيــة بينمــا “تفرغــت هــي وركزت جهودهــا لبناء جيش 
قوي، وللتصنيع والتسليح العسكري على وجه الخصوص، 
واالختراعــات واالبتــكارات.. وهــي فــي طريقهــا اآلن إلى 
إنتــاج الســاح النــووي”، ثم تســاءل: “كم مركز للدراســات 

والبحوث العلمية بنته إيران في العراق؟”.
Û  قــارئ قــال لي “مع كل معطيــات العصر الحديث فإنكم قد

فشلتم في التعامل مع الشأن الشيعي العربي، وأنكم أنتم 
المســؤولون عن دفــع بعض الضائعيــن والتائهين وضعاف 
النفــوس مــن الشــيعة العــرب إلــى االرتمــاء فــي أحضــان 
النظــام الحاكــم فــي إيــران عندمــا جعلتــم مــن كل شــيعي 
عربــي مظنــة شــبهة والء إليران، ووصمتم الشــيعة العرب 
ووصفتموهــم دون اســتثناء بأنهم أذنــاب وخونة وعماء 

ومجوس وصفويون وأبناء... والعياذ بالله”.
Û  كثيــر مــن التعليقات والرســائل دارت حــول “نظرية والية

الفقيــه” التــي يعتقــد البعــض أن كل الشــيعة يؤمنــون بهــا، 
وهذا خاف الواقع، فالحقيقة هي أن هذه القضية جدلية 
لهــا  فــي أحســن األحــوال، وإن  الشــيعة  لفقهــاء  بالنســبة 
قراءات وتفسيرات متعددة ومتباينة ومختلفة حتى بين 

أتباعها والمؤمنين بها.
Û  و “واليــة الفقيــه” مصطلح جديد لم يكن موجودا في فقه

الشــيعة اإلماميــة، ويرى بعض الفقهاء أنها تشــكل أساًســا 
مخالًفا ألصول الفكر الشيعي االثني عشري.

Û  ”وقــد ُطرحــت نظريــة واليــة الفقيــه “الخاصــة المحــدودة
قبل فترة ليست بالطويلة من قيام اإلمام الخميني بإعادة 

طرحها وتطويرها واالرتقاء بها إلى مرتبة “الوالية العامة 
المطلقــة” فــي ســتينات وســبعينات القــرن الماضــي؛ التــي 
تعنــي فــي الواقــع اإلدارة الكاملــة لإلنســان والمجتمــع من 
خال تقلد الفقيه أو رجل الدين لزمام الســلطة وممارســة 
الحكــم بســلطات مطلقــة، والتــي تجعــل منــه نائبــا لإلمــام 
المهــدي المنتظــر والحاكــم المعيــن مــن قبل هللا مــع كامل 
صاحيــة الواليــة على الشــعب، ويرى اإلمــام الخميني أن 
واليــة الفقهــاء المطلقة هي الوالية ذاتها التي أعطاها هللا 

إلى نبيه الكريم وإلى األئمة المعصومين.
Û  إن كثيرين، حتى من كبار علماء وفقهاء الشيعة في إيران

نفســها، ال يؤمنــون بهــذه النظريــة ويطالبــون بمراجعتهــا، 
آيــة هللا محمــد كاظــم شــريعتمداري  أبرزهــم  مــن  وكان 
الــذي كان أول مــن جهــر بمعارضتــه لوالية الفقيــه، وتمت 
محاكمتــه وإقصــاؤه وحــرق مكتبتــه، إلــى جانــب آيــة هللا 
حســين منتظري الذي كان نائًبا لإلمام الخميني ومرشــًحا 
لخافتــه ثــم اعتقــل ومــات وهــو قيــد اإلقامــة الجبريــة، 
وآيــة هللا محمــود أبــو الحســن الطالقانــي الــذي مــات فــي 
ظــروف غامضــة بعــد أن أعلــن اعتراضــه علــى النظريــة، 
الشــيرازي )مؤســس جماعــة أو  وآيــة هللا محمــد مهــدي 
فرقة الشيرازية( الذي كان يؤمن بنظرية “شورى الفقهاء” 

ففرضت عليه اإلقامة الجبرية.
Û  أمــا بالنســبة للشــيعة العــرب، فــإن هــذه النظريــة لــم تكــن

مقبولــة لــدى نخبهــم الدينيــة، وإن غالبيــة الشــيعة العــرب 
وغالبيــة كبــار علمائهــم وفقهائهم ومراجعهــم ال يتقبلونها، 
ولــم تســتجب مرجعية النجف لفكرة واليــة الفقيه كنظام 
ســتينات  فــي  الخمينــي  اإلمــام  أطلقهــا  عندمــا  للحكــم 
وســبعينات القــرن الماضــي، ومــن النجــف عارضهــا منــذ 
البدايــة المرجــع الدينــي آيــة هللا أبوالقاســم الخوئي الذي 
دعــا إلــى “االنتظــار” وعزل السياســة المباشــرة عــن الدين، 
رفضهــا  فــي  النجــف  مرجعيــة  اســتمرت  الخوئــي  وبعــد 
بالمرجــع  مــروًرا  المراجــع،  تعاقــب  مــع  النظريــة  لهــذه 
محســن الحكيــم وصــواًل إلى المرجع الحالــي آية هللا علي 

السيستاني.
Û  وإلــى جانــب مرجعية النجف وعلماء العــراق فإن من بين

أبــرز العلمــاء فــي الوســط الشــيعي العربي الذيــن عارضوا 
واعترضــوا علــى نظريــة واليــة الفقيــه المرجــع الشــيعي 
اللبناني محمد حسين فضل هللا، والعامة اللبناني محمد 
مهدي شمس الدين الذي كان يدعو إلى “والية األمة على 

نفسها”، والسيد موسى الصدر وغيرهم.
Û  ومــع أن نظريــة واليــة الفقيــه نجحــت في تكويــن جيوب

صغيــرة لهــا فــي بعــض المواضــع فــي العالــم العربــي، إال 
أنهــا لــم تنجــح فــي الولــوج إلى محيــط المجتمع الشــيعي 
العربي بقدر محسوس ملموس، أو أن تغير هوية مرجعية 
النجف أو تخترق جدرانها، أو أن تصبح مســاًرا فقهًيا في 
حوزتهــا العلميــة، أو أن تتمكــن مــن التأثيــر علــى المــزاج 
الشــيعي العربــي أو تتناغــم معــه بعــد أن لمس وَشــمَّ فيها 
رائحة أو َنَفســا إمبراطوريا رومانيا أو فارســيا كان يســبغ 
علــى الملــوك أو الحــكام صفــات إلهيــة مقدســة، بينما نجد 
أن عمــق المــوروث العربي يســتمد جذوره عــادة من نظام 

الحكم العائلي أو القبلي.
Û  وقــد يكــون الوعي الشــيعي العربي قــد أدرك خطورة هذه

لســحب  خطــوة  أو  كأداة  اســتخدامها  وإمــكان  النظريــة 
بســاط المرجعيــة الشــيعية الكبــرى من النجف إلــى قم، أو 
لزعزعــة وخلخلــة اندماج الشــيعة العرب فــي مجتمعاتهم 
العربية ووالئهم ألوطانهم، أو لتعطيل جهود التحول نحو 
الديمقراطية للتناقض الواضح بينها وبين القيم والمبادئ 
الديمقراطية، أو إلجهاض محاوالت التعايش بين اإلسام 

ومفاهيم العصر الحديث.
Û  وســأختم هــذه الوقفة عنــد اتصال تلقيته مــن أحد القراء

قال فيه “أرجوكم وأنصحكم عندما تتحدثون عن النظام 
الحاكــم فــي إيــران أن توضحــوا أنكــم ال تعنــون الشــعب 
بــكل حرقــة  الشــعب يئــن اآلن  اإليرانــي الصديــق، فهــذا 
وألــم، وهــو يعاني من الظلم واالســتبداد والفقــر والبطالة، 
ويــرى خيراتــه وثرواته تبدد وتنفق في مغامرات ال طائل 
منها، والشــعب اإليراني شــعب يتمتع بحضارة ضاربة في 
األعماق ســبقت الحضارة العربية واإلسامية بقرون عدة 
ولهــم ثقافتهــم المتميــزة التــي يجب أن نحترمهــا دون أن 
ننكــر بأن ما يربط الشــيعة العرب بأوطانهــم ومجتمعاتهم 
أصلــب وأقــوى بكثيــر ممــا يربطهــم بجيرانهــم اإليرانيين، 
فالتآلــف والتآخــي، والترابــط اللغــوي، والوشــائج القومية 
والوطنيــة، والســمات الحضاريــة والثقافيــة التــي تربــط 
غيــر  العربيــة  ومجتمعاتهــم  بأوطانهــم  العــرب  الشــيعة 
متوافــرة أو متاحــة فــي فضــاء عاقاتهــم مــع جيرانهــم 
اإليرانيين األعزاء دون التقليل من شــأن األواصر الدينية 
والمذهبيــة وِصــات الجــوار، بقــدر ما هي غيــر واردة في 

إطار عاقتهم بالشيعة الباكستانيين على سبيل المثال.
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