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رد التحية �إلى املنتف�ضني من �شعوب �إيران..
ال لعدمية الويل الفقيه ..نعم حلرية وكرامة الإن�سان
تتلخ�ص الر�سالة التي تر�سلها ال�شعوب
الإيرانية �إلى نظام املاليل املتمرت�س وراء
ت��راك��م��ات احل��ق��د واجل��ه��ل ،وامل�ستثمر يف
التع�صب املذهبي والطائفي ،وامل�ستجيب
ل��ل��روح ال��ه��ت��ل��ري��ة ال��ن��ازي��ة يف ال�سعي �إل��ى
حت��ط��ي��م ك��ل ح�����س��ن ج��م��ي��ل ،وت��دن��ي�����س كل
مقد�س ،واالدع��اء على كل النا�س هي� :أن
الكرامة الفردية واجلماعية للب�شر فوق
ك��ل م�����ش��روع��ات ال��ن��ف��وذ والهيمنة ،م��ع ما
جت���ره م�����ش��روع��ات الهيمنة وال��ن��ف��وذ من
ح���روب ،وت�ستدعيه م��ن ارت��ك��اب للجرائم
واالنتهاكات واحلماقات.
م���ن ح���ق امل��ح��ت��ج�ين ع��ل��ى ���س��ي��ا���س��ات ن��ظ��ام
املاليل يف �إيران �أن يتلقوا الدعم والت�أييد
م����ن ك����ل دع������اة اخل��ي��ر يف ال����ع����امل .وم���ن
حقهم �أن ي�سمعوا �أن وراءه����م يف العامل
طالب
الف�سيح ،ويف دول اجل��وار القريب
َ
عدل يتفهمون مطالبهم ،وي�ؤيدونهم يف
م�سعاهم ،ويقفون �إلى جانبهم يف م�شروع
�إعادة روح ال�سالم والوئام يف كتلة ح�ضارية
عملت دول���ة (ال���ويل الفقيه) ،على مدى
�أربعة عقود ،على تفتيتها و�ضرب �أبنائها
بع�ضهم ببع�ض.
ومن حق املحتجني على �سيا�سات (الويل
الفقيه) يف �إي��ران ،وهم قد جعلوا يف ر�أ�س
�شعاراتهم ر ْف�ض حرب اال�ستكبار والهيمنة
والنفوذ يف �سورية� ،أن ي�سمعوا من �أحرار
ال�شعب ال�سوري ب�شكل خا�ص� ،أنهم معهم
يف م��ط��ال��ب��ت��ه��م ب��ح��ق��وق��ه��م الأ���س��ا���س��ي��ة يف
ال��ك��رام��ة الإن�����س��ان��ي��ة وال��ك��رام��ة الوطنية،
وعن حقهم ،على اختالف انتماءاتهم ،يف
�سهم كل مواطن منهم يف ثروة وطنه ويف

�سلطته.
ومَ����ن �أول�����ى م���ن ال�����ش��ع��ب ال�����س��وري احل��ر
ال��ك��رمي الأب���ي �أن ي���درك معنى احل��رم��ان
من هذه احلقوق الأولية ،و�سط عامل من
الهرج وال�ضجيج واالدعاء؟!
مل تكن حروب الهيمنة والنفوذ والتدمري
من خيارات ال�شعوب قط؛ وقد �آن الأوان
لل�شعب الإي����راين بكل مكوناته �أن ي�أخذ
ع��ل��ى �أي����دي امل��ف�����س��دي��ن املُ���بِ�ي�رِ ي���ن ،ال��ذي��ن
�أدخ��ل��وا ال�شعب الإي�����راين ،ب��غ��روره��م مبا
يدعونه انت�صارات ،يف �أ�ضيق امل�سالك التي
�سلكها هذا ال�شعب الكرمي عرب التاريخ.
ت�شكل انتفا�ضة ال�شعب الإي����راين اليوم
حم��ط��ة ذه��ب��ي��ة ل���ق���وى ال���ث���ورة وال��ت��ح��رر
العربي لتمد يداً واعية وفية لقوى الثورة
لطي �صفحة �أربعة
وال��ت��ح��رر الإي��ران��ي��ةِّ .
ع��ق��ود م��ن ال�سخيمة وال��ن��ف��ث وال��ن��ف�����ش؛
ف��ت��ح��ه��ا ال���غ���ايل ب��غ��ل��وه واجل���اه���ل بجهله
واملتع�صب الأعمى بتع�صبه.
و�إنها َلفر�صة تاريخية لل�شعوب والدولة
الإيرانية �أن تنف�ض عن نف�سها عبء الإرث
التاريخي َ
املثخن الذي ح َّملها �إي��اه الويل
ال��ف��ق��ي��ه وق��ا���س��م ���س��ل��ي��م��اين يف �إي�����ران ويف
العراق ويف لبنان ويف اليمن.
و�إن الفر�صة لمَ واتية �أك�ثر اليوم ملخاطبة
���ض��ح��اي��ا ه���ذا امل�����ش��روع م��ن �أت���ب���اع امل��ذه��ب
احلقيقيني يف العراق ويف لبنان ويف اليمن
ويف البحرين� ..أنْ �أفيقوا قبل �أن تندموا
والت حني مندم.
�إن���ن���ا و�إزاء ك���ل ال���ت���ط���ورات ع��ل��ى الأر�����ض

بحث ًا عن ال�سر!..
علي خرب وف��اة املن�شد م�شاري نا�صر
نزل َّ
العرادة مثل ال�صاعقة� ،أبكاين ،ه ّزين هزاً
�شديداً:
�صديق �أبنائي كان ..له ب�صمة طيبة فيهم
من خالل �صحبتهم له ،مما �أثار انتباهي
وت���أم�لات��ي و�أن���ا �أق���ر�أ ه��ذا ال�سيل اجل��ارف
من التفاعل مع خرب وفاته ورثائه والثناء
عليه يف و�سائل التوا�صل االجتماعي:
 -١ال���ع���دد ال���ه���ائ���ل ال�����ذي رث�����اه ودع�����ا له
و�أب����دى ت����أ ّث���ره ل��وف��ات��ه م��ن دول���ة الكويت
وخارجها .رثاه النا�س من كافة الأطياف
ال��ف��ك��ري��ة وال���دي���ن���ي���ة :ال����دع����اة وامل�����ش��اي��خ
وبع�ض الليرباليني ،ال�شباب امللتزم دينياً
وغ�ي�ره���م ،ه���ذا ال�����ص��ي��ت ال��ط��ي��ب وال��ذك��ر
املحمود البد �أن وراءه �سراً!
 -٢ال��ع��دد ال��ه��ائ��ل م��ن ال��ن��ا���س وب��الأخ�����ص
ال�شباب الذين اليعرفونه �شخ�صياً ولكن
يقولون �إنهم تر ّبوا على �أنا�شيده ،والعدد
الكبري ال��ذي �أف�صح �أن توبته وا�ستقامته
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ك��ان��ت  -ب��ع��د ف�����ض��ل اﷲ -
ب�سبب ن�شيد َ
(فر�شي الرتاب).
� - 3أعلم �أن فئة �ستقول :لقد بالغتم يف
مدحه والثناء عليه( ،وق��د قالها �أحدهم

يف تعليق �سلبي ه��و الوحيد ال��ذي قر�أته
يف خِ َ�ضم �آالف التغريدات التي تثني عليه
خرياً :ترثونه وك�أنه جماهد يف �سبيل اﷲ،
وك�أ ّنه �أن�شد للجي�ش الذي ح ّرر القد�س).
�أمثال �أ�صحاب هذه العقليات والتعليقات
يغفلون عن معنى عظيم من معاين هذا
الدين القومي� :إن اﷲ الي�ضيع عمل عامل
منكم ،و�إن الأعمال بالنيات ،و�إنه ُر َّب عم ً
ال
�صغرياً ِّ
تعظمه النية ،و�إن جهاد الل�سان يف
ن�صرة الدين لي�س بهينِّ يف امليزان (ومن
ج��اه��ده��م ب��ل�����س��ان��ه ف��ه��و م����ؤم���ن) ح��دي��ث
�شريف.
�إن م��ن��زل��ة الإن�����س��ان يف دي��ن��ن��ا ه��و مب��ق��دار
م��ا���س َّ��خ��ره��ا م���ن ق����درات����ه وم���واه���ب���ه وم��ا
يح�سنه يف �سبيل ن�صرة دي��ن اﷲ و�إع�لاء
ك��ل��م��ت��ه ون�����ش��ر اخل��ي�ر وق��ي��م اخل��ي�ر ب��ن�� ّي��ة
�صاحلة تبتغي ماعند اﷲ.
و�أحب �أن �أقف هنا وقفتني و�أنا �أت�أمل فيما
قدَّمه م�شاري رحمات اﷲ ترتى عليه:
 -١ك��ان يحر�ص على انتقاء الأ�شعار ذات
امل��ع��اين الإمي��ان��ي��ة ال��رق��راق��ة ال��ت��ي حت ِّبب
النا�س بربهم وتفتح لهم ن��اف��ذة ال��رج��اء
بعفوه ولطفه و�إح�����س��ان��ه :خ��ف ّ��ي اللطف،

موقفنا
زهير سالم V
الإيرانية وتداعياتها َلنعلن بكل و�ضوح
�أننا..
* ن���دي���ن م��ن��ه��ج ال������ويل ال��ف��ق��ي��ه امل��ن��غ��ل��ق
واملتع�صب ،وندين الت�شويه املتع َّمد الذي
ط��ال عناوين مثل (ال��ث��ورة الإ�سالمية)،
و(اجلمهورية الإ�سالمية) .و(احلكومة
الإ�سالمية) و(امل�شروع الإ�سالمي) ،حيث
مل مي�� ِّث��ل ك���ل ذل����ك يف �إي������ران غ�ي�ر ث���ورة
ت��اري��خ��ان��ي��ة م��ذه��ب��ي��ة م��ت��ع�����ص��ب��ة ،تن�ضح
ب��احل��ق��د وال��ك��راه��ي��ة وال��ب��غ�����ض��اء ،وتت�شح
ب��ال��ع��دم��ي��ة وال��غ��ط��ر���س��ة وال����غ����رور ،وح��ب
ال�سيطرة والنفوذ.
* ندين ما �سمي (التجربة الإ�سالمية)
يف �إي�����ران ،وال��ت��ي اق�ترن��ت ع�بر تاريخها
الق�صري (�أربعة عقود) بالكثري من املعارك
ال�ساخنة وال���ب���اردة ���ض��د ال����دول العربية
وال���ه���وي���ة الإ����س�ل�ام���ي���ة .ل��ق��د ق��ت��ل ق���ادة
ه��ذا امل�����ش��روع امل�شبوه يف ال��ع��راق و�سورية
وال��ي��م��ن ع�����ش��رات الآالف م���ن ال��ن��ف��و���س
امل��ع�����ص��وم��ة ،ك����ان يف م��ق��دم��ت��ه��م ال��ع��ل��م��اء
واخل�ب�راء و�أ�صحاب الطاقات .وك��ل ذلك
يجعلنا نقرر ،مبا اليدع جما ًال لل�شك �أن
جتربة م�لايل طهران يف ت�شويه امل�شروع
الإ�سالمي؛ مل تكن �إال الن�سخة الأولى لمِ ا
�أحدثه وجت��ر�أ عليه ،بعد ،وج ُههُم الآخ��ر
من الغالة.
* ندين �سيا�سات الويل الفقيه ومدر�سته
التي فتقت يف عاملنا الإ���س�لام��ي ج��روح��اً،
وخ����دَّت �أخ���ادي���د ظ��ن ك��ث�ير م��ن ال��ع��ق�لاء،

حلني من الدهر� ،أن �أمتنا قد جتاوزتها،
�أو �أنها قادرة على جتاوزها بريادة العقالء
وامل��ث��ق��ف�ين ،وب���ق���درة ال���ق���ادة احلقيقيني،
القادرين على ا�ست�شراف حجم التحديات
احل�ضارية الأكرب والأ�ضخم من االن�شغال
ب�ضريح هنا ،والت�شاغل بذكرى �أربعينية
مليت منذ قرون هناك.
* وندين رابعاً �سيا�سات (التق ّية) يف نفاق
ال��ظ��اه��ر وال��ب��اط��ن .يف ال�����ش��ع��ارات املريبة
امل�ستعلَنة ب��ح��ق ق���وى اال���س��ت��ك��ب��ار العاملي
وامل�شروع ال�صهيوين ،مع التن�سيق امل�سبق
للنوم يف خم��دع اال�ستكبار وال�صهيونية
م���ع���اً! ث���م ال�����س�ير يف رك���اب���ه���م���ا ،وت��ن��ف��ي��ذ
خم��ط��ط��ات��ه��م��ا ،يف ف��ت��ح م���ع���ارك يف جنب
الأمة ت�شغل عن ه�ؤالء و�أولئك.
* ن�ؤيد احلراك ال�شعبي الإيراين الراف�ض
ملنهجية ال��ويل الفقيه ،ول�سيا�سات الويل
الفقيه ،ومل��م��ار���س��ات �أت��ب��اع ال���ويل الفقيه
املف�سدين يف �إي����ران ويف �أف��غ��ان�����س��ت��ان ويف
العراق ويف �سورية ويف لبنان.
* ون�������ش���د ع���ل���ى �أي��������دي رج�������ال احل������راك
املجتمعي ون�سائه داخ��ل �إي��ران وخارجها.
ون�س�أل اهلل �أنْ يلهمهم ر�شدَهم ،و�أن ي�سدد
على طريق الهدى واحلق واخلري واحلب
والألفة خطاهم.
* نقول للويل الفقيه ولقا�سم �سليماين
وحل�����س��ن ن�����ص��ر اهلل ال��ذي��ن ا���س��ت��ط��ال��وا يف
عدوانهم على ال�شعب العراقي وال�شعب
ال�سوري وال�شعب اليمني ،معتمدين على
كل �أ�شرار العاملَ « :و َ�س َي ْعلَ ُم ا َّلذِ ينَ َظلَ ُموا
�أَيَّ مُن َقلَبٍ يَن َق ِل ُبو َن».
 Vمدير مركز ال�شرق العربي
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�إنها كانت تذاع يف الإذاعات املدر�سية ب�شكل
�شبه يومي - ،جاءت لتحيي جذوة م�شاعر
احل��ب والن�صرة مل�سرى النبي �صلى اهلل
أم طالل الخضر V
عليه و���س��ل��م .وه���ذه يف ر�أي���ي م��ن ح�سنات
م�����ش��اري العظيمة � -إن ���ش��اء ﷲ  -والتي
ب��ك �أ�ستجري ،ط��رق��تُ ب��اب ال��رج��ا ،تبارك �أرجو �أن يُك َتب لها القبول عند رب العاملني.
ذو اجل�لال�... ،إل��خ ،فلع ّل ن ّيته يف حتبيب
خال�صة الكالم:
النا�س بربهم وخالقهم قد ك��ويفء عليها
م��ن ال����رب ال�����ودود ال�����ش��ك��ور ب��ه��ذه املحبة م�شاري ،كما يذكر مَ��ن َ
عا�شروه وعرفوه
الطاغية التي حظي بها عند موته.
عن قرب ،لي�س بائع كالم والهاوياً للن�شيد
 -٢لعل مما ث َّقل ميزانه  -نح�سبه كذلك وال طالب لل�شهرة ،بل هو �شخ�ص ملتزم،
واهلل ح�سيبه  -ن�شيدته عن فل�سطني (�أمي م�ؤمن مبا ين�شده من معان راقية نبيلة،
ف��ل�����س��ط�ين) ب��امل�����ش��ارك��ة م��ع اب��ن��ي احلبيب �صاحب ر�سالة حر�ص على �إتقان �إي�صالها
حمود اخل�ضر ،ه��ذه الن�شيدة التي �أ َّث��رت للنا�س ،وذو قدم را�سخة يف العمل اخلريي
يف وج���دان ع�����ش��رات الآالف م��ن ال�شباب ،الإغاثي.
و�أعادت زخم التعاطف مع ق�ضية فل�سطني
بعد �أن �ض ُعف جداً ،و�أذك��ر يف تلك الفرتة �أنتم �شهداء اهلل يف الأر�ض.
 يف الكويت حتديداً  -ك��ان احلديث عن هنيئاً مل�شاري ه��ذه ال��ب�����ش��ارة ،وه���ذا الأث��رق�ضية فل�سطني غ�ير م َّ
��رح��ب ب��ه �شعبياً الطيب لكلماته و�أنا�شيده وتغريداته حتى
نوعاً ما ،ب�سبب تبعات غزو �صدام للعراق بعد موته:
وغ�ضب الكويتيني م��ن م��واق��ف (بع�ض)
ٌ
عظات
الفل�سطينيني يف الكويت وخ��ارج الكويت فكانت يف حياتك يل
امل�ؤيدة للغزو ،فجاءت هذه الن�شيدة  -مبا و�أنت اليوم � ُ
أوعظ منك ح ّياً.
حققته من جناح كبري وانت�شار قوي جداً
بني كافة �شرائح املجتمع �صغاراً وك��ب��اراً ،طبت ح ّياً وم ّيتاً يا ولدي
ملتزمني دينياً وغ�ير ملتزمني ،وبحيث قد كان ي�شدو بالرحيلِ وقد غدا

تأمالت
د .زهير المزيدي V

ت����أم���ل���تُ ( ..ال�� َّت��ق��ن��ي��ة) يف م��داه��ا
ال����ذي و���ص��ل ال��ي��ه ال���غ���رب ،تقنية
تكنولوجية �شغفها �أن ت�ستوعب
الإن�سان ،ال �أن ي�ستوعبها الإن�سان،
تقنية ت��ك��ون ق����ادرة ع��ل��ى مراقبة
حت��رك��ات ك��ل �إن�سان على الأر����ض،
وال���ت���ع���رف ع��ل��ى ���س��ل��وك��ي��ات��ه .وم��ا
و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل امل��ج��ت��م��ع��ي� ،أو
ب���رجم���ي���ات ال���ك���وك���ي���ز� ،إال م��ث��ال
ب�سيط ع��ل��ى ذل���ك ،ورمب���ا يخطر
ب���ب���ال امل�������س���ل���م� ،أ َّن�������ا ل����ن ن�����ص��ل لمِ ���ا
و�صلوا �إليه ،وهذا ت�سا�ؤل يف غري
حم��ل��ه� ،إذا م��ا علمت �أن التمكني
ال���ذي و���ص��ل ال��ي��ه ال��غ��رب ،م��ا كان
لي�صل ال��ي��ه ل���وال الإذن م��ن اهلل،
(ف��ال��ت��ق��ن��ي��ة) ه���ذه مُ��ن��ت��ج��ات��ه��ا مت
�إط�لاق��ه��ا ب��ح��ول اهلل ال بحولهم
وح��ده��م ،ل���ذا فالتقنية ه���ذه لها
وج��ه��ان ،وج��ه التحدى للب�شرية
ك���ي ت�����س��ت��ف��ي��ق وت��ت��وا���ص��ى ب��احل��ق
ل�ص ِّد امل��ك��ر ،ووج���ه وظيفته فتنة
�ضعاف النفو�س من امل�سلمني حني
(ينبهرون) مبا و�صل اليه الغرب،
فيتخاذلون عن الت�شمري.
ت�����أم����ل����تُ ( ..الإي���������س����ك����رمي) ،ع�بر
�أ����س���ل���وب ال���ت�ب�ري���د ك���ي���ف ي�����ص��ب��ح
متما�سكاً �صلباً بعد �أن كان مزيجاً
م���ن ال�������س���وائ���ل ،يف ح�ي�ن جن���د �أن
البي�ض ي�صبح متما�سكا و�صلباً
ع�ب�ر �أ����س���ل���وب ال��ت�����س��خ�ين ب��ع��د �أنْ
ك���ان يف ح��ال��ة ���س��ائ��ل��ة ،وك��ذل��ك يف
�أ�ساليبنا ال�ترب��وي��ة ،فالي�صح �أنْ
موحداً يف التوجيه
نعتمد �أ�سلوباً َّ
والتهذيب ،فما ي�صلح لفالن من
الأبناء قد الي�صلح لعالن منهم،
والأمر ينطبق �أي�ضاً على �أ�ساليبنا
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والإداري���������ة .ذل���ك هو
الإي���������س����ك����رمي ب���ط���ع���م ال���ف���ان���ي�ل�ا
اللذيذ ،ن�شكره على التوجيه.
V

كاتب كويتي

حي موعظة
هذا امل�ساء لك ّل ٍّ
اللهم اغفر له وارحمه وجتاوز عنه
وجازه بالإح�سان �إح�ساناً وبال�سيئات عفواً
وغفرانا
اللهم كن له بعد احلبيب حبيباً ولدعاء
من دعا له �سامعاً وجميباً
�أبدله داراً خرياً من داره و�أه ً
ال خرياً من
�أهله
اللهم �إن عبدك م�شاري يف ذمتك وحبل
ج��وارك ،كان ي�شهد �أن ال �إل��ه �إال �أن��ت و�أن
حم���م���داً ع��ب��دك ور����س���ول���ك ،وك����ان يحبب
ال���ن���ا����س ف��ي��ك ويف دي���ن���ك ،ف�����أك����رِم ال��ل��ه��م
وفادته عليك وث ِّبته عند ال�س�ؤال ،واكتب
له ر�ضوانك و�سكنى الفردو�س الأعلى من
جنانك� .آمني.

