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ثقافة االختالف وتيارات اإلرهاب الفكري

الخليجيون والنتائج المتوقعة لالنتخابات األمريكية

الشيعة والقضية الفلسطينية

ثقافة العنف واالغتياالت والتصفيات الجسدية
في العالم العربي

 

عبدالنبي الشعلة  * 
* وزير العمل والشؤون االجتماعية بالبحرين سابًقا

أثار مقالي قبل األخير بعنوان "الشيعة والقضية الفلسطينية" الكثير من ردود الفعل
ن اتفق أو اختلف معي في الرأي، إلى جانب انتقادات اإليجابية والسلبية، ومالحظات ِممَّ
صريحة تقبلتها بصدر رحب واستفدت منها كثيًرا؛ والتي أثرت النقاش الموضوعي في إطار

االحترام المتبادل للرأي اآلخر وثقافة االختالف التي يتمتع بها مجتمعنا الزاهي بمختلف
األفكار واألطياف. 

كنت قد ذكرت في مقالي المذكور أن "إيران كانت ثاني دولة بعد الواليات المتحدة
تعترف بإسرائيل بحكم األمر الواقع" فور قيامها في العام 1948، ثم توج ذلك باعتراف

كامل بها وتبادل دبلوماسي معها في عام 1950، ورغم أن نفًرا من الشيوعيين اإليرانيين
كانوا قد عبروا باستحياء شديد عن استيائهم لقرار الحكومة، وأن الزعيم اإليراني الليبرالي

محمد مصدق قام بتخفيض مستوى العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل عندما أصبح
رئيسا للوزراء من 1952 إلى 1953، إال أنني لم أتمكن، رغم محاوالتي، من الحصول على

أي دليل يؤكد أو حتى يشير إلى قيام المرجعية العليا في إيران أو أي من حوزاتها أو
مراجعها الكبار، أو أي من قطاعات المجتمع اإليراني، باالعتراض أو االحتجاج على قرار

الشاه باالعتراف بإسرائيل، أو أن القضية الفلسطينية كانت في ذلك الوقت حاضرة في
وجدان الشعب اإليراني بشكل عام حتى ظهور اإلمام الخميني". 

واستلمت العديد من االتصاالت التي أكدت على ما ذكرت، منها ما أرسله أحد األصدقاء
من أن "هاشمي رفسنجاني (الرئيس الرابع للجمهورية اإلسالمية اإليرانية) في كتابه

"حياتي" يقول عن موقف مرجعيات إيران ورجال الدين الشيعة حيال نكبة 1948 أنَّ غالبية
نة وليس المراجع والشعور العام السائد في الحوزات كان يرى أنَّ هذه النكبة تخصُّ السُّ

الشيعة، وأنَّ لهذا السبب لم تظهر أية أصوات تعارض النكبة وتساند الفلسطينيين"، ولم
أستلم أي اتصال ُيخطئ أو ُيصحح ما ورد في مقالي من معلومات، كما كان هناك من

هم ذكر هذه الحقيقة، فاتسمت ردود فعل بعضهم بنوع من الحدة والتشنج استفزَّ
واالنفعال لألسف الشديد، وهو أمر ال يقلل من تقديرنا واحترامنا لهم، رغم أن هذا

األسلوب من النقد يقع تحت عنوان "اإلرهاب الفكري" والغرض منه إسكات األصوات
وإخمادها وتكميم األفواه وطمس الحقائق. 

ف اإلرهاب الفكري باختصار شديد بأنه نوع من أنواع األيديولوجيات التي تؤمن بعدم وُيَعرَّ
احترام الرأي اآلخر، وتسلبه حقه بحرية التفكير والتعبير، وتحجر على العقول والحريات،

وتحرم عليها التعبير عن ذاتها بحجة أن هذا مخالف لثقافٍة أو لمذهٍب أو عقيدٍة أو رأٍي
ما. 

وفي هذا الصدد، عادت بي الذاكرة إلى الزيارة التي قام بها للبحرين سماحة المرجع
الشيخ محمد مهدي شمس الدين -طيب الله ثراه- في مثل هذا الوقت من نهاية عقد
التسعينيات من القرن الماضي، وتذكرت المقولة أو الحكمة التي كان يرددها وهي: إن

اإلرهاب بمختلف أشكاله، واإلرهاب الفكري خاصًة، هو سالح الضعفاء والجبناء. 
وكنت قد التقيت بسماحته خالل النصف الثاني من التسعينيات، ألكثر من مرة في

البحرين ولبنان، وكما هو معروف فإن الشيخ محمد مهدي شمس الدين يعد من أهم
أعالم الفكر اإلسالمي المعاصر، وكان رئيسا للمجلس اإلسالمي الشيعي األعلى في

لبنان، وقد جمع رحمه الله بين العقلية الفقهية المجددة، والعقلية السياسية المنبثقة
عن الروح اإلسالمية السمحة المعتدلة، وكانت له جهود متميزة في التقريب بين السنة



https://alroya.om/
https://alroya.om/category/71/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://alroya.om/category/3/%D8%B1%D8%A4%D9%89
https://alroya.om/ads/12/gNZn
https://alroya.om/author/117/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A9
https://alroya.om/author/117/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A9
https://alroya.om/post/271917/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://alroya.om/post/271574/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://alroya.om/post/271174/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://alroya.om/post/270769/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://alroya.om/p/271917
https://twitter.com/share?text=%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A&url=https://alroya.om/p/271917&hashtags=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9,%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://api.whatsapp.com/send?text=https://alroya.om/p/271917
https://telegram.me/share/url?url=https://alroya.om/p/271917
javascript:;
javascript:;


والشيعة في لبنان. 
وقد زار البحرين في نهاية التسعينيات باستضافة معالي الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة
رحمه الله، الذي كان وقتها وزيًرا للعدل والشؤون اإلسالمية، ورافقه أثناء زيارته العالمة

المرحوم الشيخ سليمان المدني. 
وانتهَز الشيخ شمس الدين فرصة وجوده ليؤكد رسالته ونصيحته لشيعة البحرين

ولمختلف األطياف فيها بأن يستفيدوا ويتعلموا من كارثة لبنان، وأن يحرصوا ويحافظوا
على وحدتهم الوطنية، ويحذروا من المزايدين ومن التدخالت الخارجية، ويتجنبوا االنزالق

إلى هاوية اإلرهاب بأي شكل من أشكاله، ويبتعدوا عن التقوقع والتمترس الطائفي،
ويندمجوا في مجتمعاتهم، ويحرصوا على تأكيد انتمائهم إلى وطنهم ووالئهم له قوًال

وعمًال. 
مثل هذه األفكار النظيفة والنصائح المخلصة والمواقف الوطنية المشرفة، جعلت

شمس الدين يتعرض إلى تجني وسطوة مرتزقة اإلرهاب الفكري، إال أنَّ ذلك لم يفل من
عزيمته وإيمانه وإصراره على قول كلمة الحق والصدق، إلى أن اختاره الله إلى جواره في

العام 2001. 
وفي وجه طغيان اإلرهاب الفكري قال الشرفاء والمخلصون والشجعان، وقلنا معهم، إنه
ا ذلك الذي حدث في بداية العقد الثاني من هذا القرن، عندما لم يكن ربيًعا ولم يكن عربي�

ي بالربيع العربي، وكادت أن تقتلع األخضر واليابس في هبت عواصف وأعاصير ما ُسمِّ
بالدنا ضمن إستراتيجية "الفوضى الخالقة"، التي تجرعنا مرارتها وآالمها منذ 2011. والتي

كان هدفها الحقيقي إغراق بالدنا والبلدان العربية في طوفان "الفوضى الهدامة"،
وتفكيك دولنا العربية، وتفتيت مجتمعاتنا وتمزيقها عن طريق بث الفتن الطائفية وإثارة
النعرات القبلية، وتوظيف المعتقدات الدينية والمذهبية حتى يسهل تفريقنا والسيطرة

علينا. 
استخدم مهندسو ورعاة ومنفذو "مشروع الفوضى الخالقة" سالح التضليل واإلرهاب

الفكري إلسكات كل معارض وكل من حذر وكل من طالب بالمحافظة على سالمة
الوطن والمجتمع وحماية أرزاق وأرواح المواطنين البسطاء ودماء الشباب ومستقبلهم. 

فْت فُصولها اآلن بشكل أوضح من خالل لقد كانت مسرحية "الربيع العربي" مأساوية تكشَّ
مذكرات هيالري كلينتون وزيرة الخارجية األمريكية السابقة، إلى جانب ما تمَّ تسريبه من

رسائلها اإللكترونية السرية و55 ألف مستند  فضحت وكشفت ما كان معروًفا ومستوًرا
من تورط األبرياء أصحاب النوايا الحسنة وتآُمر المخططين والمنفذين إلستراتيجية

الفوضى الهدامة؛ الذين ُجندوا ضمن دائرة النشاط السياسي واالستخباري لألجهزة
األمريكية في ذلك الوقت، وأصبحوا شركاء في مشروع مدمر الستقرار وأمن أوطاننا. 
لقد تم استغالل الكثير من شبابنا والزج بهم في أتون العنف والتطرف واإلرهاب، وتم

العبث واالتجار بدمائهم وأرواحهم ومستقبلهم، وكان الهدف زعزعة االستقرار وإسقاط
الدولة والنظام والمجتمع. 

لقد حفظ الله بلدنا وأنقذنا برحمته، وبفضل حنكة وحكمة قادته ووعي المخلصين
والشجعان من أبنائه الذين صمدوا ووقفوا في وجه الطوفان ووجه اإلرهاب الدموي

والفكري، كما حفظ الله مصر وأنقذها بفضل وعي شعبها وعزيمة جيشها، وكان الله في
عون الدول التي وقعت فريسة وضحية لمخططات ومشاريع الفوضى الهدامة مثل

ين. سوريا وليبيا واليمن، والتي ال تزال تعاني وتذوق األمرَّ
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