
 البحرين عربية
 عبد الستار قاسم

 2009/شباط/20
 

أرض إيرانية، وهي   وني مرشد الثورة اإلسالمية اإليرانية بأن البحرين        صرح مؤخرا أحد معا   
وقد ردت وزارة الخارجية اإليرانية على التصريح قائلة بأن         . عة عشرة إليران  المحافظة الراب 

الـذي يصـدر عـن      هو التصريح األول    ليس  هذا  . إيران تعترف بالبحرين دولة ذات سيادة     
سبق وقد  . ، وليس هو النفي األول الذي يصدر عن الخارجية اإليرانية         اإليرانيين بشان البحرين  

والمالحظ أن تصريح الخارجية لم يقل أن        .يراني أن زار البحرين لتطييب الخواطر     للرئيس اإل 
 .البحرين أرض عربية، واكتفى بذكر سيادة غير موجودة

لتصريحات بشأن البحرين يشير إلى نوايا إيرانية مبيتة حول هـذه األرض العربيـة،              تكرار ا 
وبهذا تكون إيران قد استقدمت استعداء جمـاهير        . وهي نوايا تستهتدف االستيالء على الجزر     

هـذه  . عربية وإسالمية غفيرة، وبثت إسفينا من الفرقة والفساد في المنطقة العربية اإلسالمية           
ى النهوض والوقوف على أقدامها في وجه الغزاة والمستعمرين، وهي ليسـت            منطقة تتطلع إل  

بحاجة إلى مشاكل داخلية تستنزف الطاقات، وتستدعي الخصومات والعداوات، وتـؤدي إلـى             
وأنا ال أرى أن ذلك الشيخ الذي أطلق تصـريحه قـد            . حروب ال يستفيد منها إال أعداء األمة      
 .رانراعى مصلحة األمة أو حتى مصلحة إي

، وهو نظام يـدين     غير مكترث بالقضايا العربية   أنا عربي أرى في النظام السياسي البحريني        
 أرض  بالوالء للواليات المتحدة ويقيم عالقات طيبة مع الصهاينة أعـداء اهللا واألمـة، لكـن              

 وقدسيتها بالنسبة لي كعربي كقدسية أي بقعة أخرى مـن           البحرين هي أرض عربية خالصة،    
النظام البحريني زائل وستبقى البحرين وسيبقى شعبها       . األرض العربية من المحيط إلى الخليج     

ثلما تقف شعوب األمة مع فلسطين والعراق والصومال ولبنـان، سـتقف            مو. العربي األصيل 
 .أيضا مع أرض البحرين وشعب البحرين

 بالشيخ وبكل رجال الدين أن يتحدثوا عن وحدة المسلمين مـن أجـل النهـوض                كان األولى 
ية والبناء، ونحـو تحقيـق االسـتقالل        وتشكيل جسم موحد قوي قادر على االندفاع نحو التنم        

كان األولى به أن يتحدث عن وحدة األمة فـي مواجهـة التخلـف              . سيطرة على الثروات  وال
وهذا الشيخ يدرك كما يدرك غيره من رجـال الـدين   . ةواألمريكيين والصهاين الفقر  والجهل و 

بأن األولوية الشرعية أمام المسلمين اآلن هي إقامة األمة لما فيها من منعة وتحصين ورفعـة                
 .ومساهمة في الحضارة اإلنسانية، وليس في بث الفساد والفتن التي عقابها عند اهللا عظيم

كام عرب يبيعون األمة واألرض لألمريكيين      أتاحت تصريحات الشيخ اإليراني الفرصة أمام ح      
 حسين يهبـون    مبارك وعبد اهللا  : والصهاينة ألن يطلوا برؤوسهم مدافعين عن مصالح العرب       

أنا واثق بأن هؤالء الحكام وجدوا لبيع األمة وليس للدفاع عن األمة، وهم أول              . لنجدة البحرين 
هـم  ) امتـداد ألنظمـة   (ؤالء الحكام   ه. من سيتخلى عن البحرين فيما إذا حصل عليها اعتداء        

أنفسهم الذين طبطبوا على ظهر شاه إيران مادحين عندما احتل الجزر اإلماراتية في الخلـيج،               
  .  وهم اآلن الذين يدعمون إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية واللبنانية

 


