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املقدمة
دولة االحتالل الفارسية تفتتح مشروعا طائفيا يف األحواز من أجل نشر الطائفية فيه
وتفكيك اجملتمع األحوازي على أسس طائفية وبعث رسالة مزیفة عن الواقع السياسي
واالجتماعي يف األحواز.
ولطاملا عملت دولة االحتالل الفارسية على حرف مسار النضال األحوازي لتظهره مبظهره
خيدم مصاحلها يف حماولة منها لتغيري جوهر الصراع األساسي أي الصراع القومي مع العدو
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الفارسي من أجل حتریر األحواز أرضا وشعبا واالنعتاق من العبودیة للفرس واستعادة
السيادة املغتصبة ،كاملة غري منقوصة.
ويف السنوات األخرية ع مدت دولة االحتالل الفارسية إىل استغالل ظاهرة الصحوة
الدینية يف األحواز وتوظيفها من أجل نشر الفتنة والفرقة بني أبناء الشعب الواحد ،إذ
تصف أهل السنة واجلماعة اترة ابسم الوهابيني وأعداء أهل البيت واترة أخرى ابلتكفريیني
والدواعش حسب زعمها .كما أهنا يف هذا السياق مل أتل جهدا إال وقامت به لنشر
الطائفية وتفكيك اجملتمع على أسس طائفية ومذهبية .ومن أهم مشاریعها واخطرها على
القضية األحوازیة ،مشروع األحواز بوابة التشيع.

انطالق مشروع األحواز بوابة التشيع
انطلق مشروع "األحواز بوابة التشيع" ،الذي یقوده اخلائن مال عباس الكعيب عضو جملس
خرباء القيادة بدعم من دولة االحتالل الفارسية ،عرب معرض أقيم يف هذا اإلطار حتت
عنوان " (األحواز) عرب التاریخ" مساء یوم السبت املوافق  4102-01-12م يف مدینة
األحواز العاصمة .وحياول املعرض تسليط الضوء على اتریخ األحواز يف العهد اإلسالمي
إىل یومنا مع الرتكيز املضاعف واملتعمد على اجلانب املذهيب واإلحياء للمتابع أبن األحواز
هي بوابة التشيع للدولة الفارسية.
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ويف ذات السياق جاء التأكيد على هذه السياسة يف خطاب اخلائن مال عباس الكعيب
عندما قال :إن التشيع عريب املنشاء و(األحوازیني) هویتهم شيعية وال ميكن الفصل بني
الثقافة العربية ومذهب أهل البيت .وأضاف قائال :هناك من یسعى لينسب التشيع إىل
الصفویني بينما جذور التشيع ليست "إیرانية" وإمنا هي عربية .وحياول املال عباس
التالعب مبشاعر الناس والعزف على الوتر املذهيب من أجل جرهم خلفه وجتييشهم ضد
من خيالفونه فكراي .واملعروف اترخييا أن التشيع دخل إىل بالد فارس واألحواز عرب
أذرابجيان اجلنوبية احملتلة ورواده هم الصفویني .كما قال :البعض حياول طمس اهلویة
الشيعية والعربية (لألحوازیني) واستبداهلا هبویة مصطنعة ،وأن اهلدف من إقامة هذه
املعارض هو التأكيد على اهلویة الشيعية والعربية للشعب (األحوازي) .ویتضح من كالمه
أن التأكيد على اجلانب الطائفي يف األحواز مل أيت عن فراغ وإمنا ضمن اسرتاتيجية الدولة
الفارسية ملواجهة الصحوة الدینية عرب أاثرة الفنت والتفرقة بني أبناء الشعب الواحد على
أسس طائفية لتفكيك النسيج االجتماعي وإضفاء الطابع الطائفي على النضال
األحوازي.
ومدیر هذا املعرض "الطائفي" ،مال زاهد النيسي وهو إمام مسجد فاطمة الزهراء يف أحد
أحياء األحواز العاصمة الذي یقع يف غرهبا ویسمى "آهن افشار" .ويف تصریح له حول
هذا املعرض قال :إن هذا املعرض هو جبهود مؤسسة الزهراء الثقافية ومركز أمري املؤمنني
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للتعبئة ومها مؤسستان یقع مقرمها يف مسجد فاطمة الزهراء .وأضاف قائال  :إن "آیة
هللا" عباس الكعيب و"آیة هللا" حمسن احليدري العضوین يف جملس خرباء القيادة الفارسية
وحجة اإلسالم مري أمحد رضا حاجيت إمام مجعة مدینة "األحواز العاصمة" أشرفوا على
إقامة هذا املعرض وما جيب أن یتناوله من قضااي ومواضيع .واستمر يف القول :إن املعرض
یسلط الضوء على العلماء يف "مشال األحواز" منذ الفتح اإلسالمي إىل القرن الثالث
عشر واهلدف منه أن نؤكد أن أهل "مشال األحواز" منذ البدایة كانوا شيعة ومن أتباع أهل
البيت وكل علماء هذه املنط قة يف خمتلف العلوم اإلسالمية هم من حميب أهل البيت ،وأهنى
تصرحيه ابلقول :إن املعرض یتكون من مخسة وثالثني غرفة هتتم بتعریف علماء الشيعة يف
"مشال األحواز" ،جهاد العشائر وحرهبم مع بریطانيا ،اتریخ الفرق الضالة ومواقف أهل
سنة ،وأقوال مخيين وخامنئي فيما یتعلق بـ "مشال األحواز".

من هو مال عباس الكعيب؟
مال عباس الكعيب ولد يف عام 0694م يف مدینة األحواز العاصمة حي رفيش ،من أقدم
أحياء العاصمة .وأابن حكم النظام البهلوي عمل مع بعض األشخاص للمطالبة ببعض
احلقوق وكان ینشط ضد النظام البهلوي .ويف عام  0699م دخل احلوزة الصفویة يف
مدینة األحواز ليتلقى التعليم الدیين حتت إشراف املرجع الفارسي حممد الكرمي .وبعد
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جمزرة احملمرة عام  0696م أصطف إىل جانب أستاذه املرجع الفارسي حممد الكرمي ضد
الشعب العريب األحوازي وانتفاضته يف احملمرة ومنحا االحتالل الفارسي غطاء اجتماعيا
ودینيا عرب تسرتمها على جمزرة األربعاء السوداء وتواطآ مع االحتالل ضد مصاحل الشعب
العريب األحوازي .يف عام  0691هاجر إىل مدینة قم إلكمال دراسته احلوزویة  ،واكمل
دراسته حتت إشراف أهم املراجع الفرس " مريزا جواد تربیزي " " ،وحيد خراساين"،
"مكارم شريازي" " ،صايف كلبایكاين" " ،جعفر سبحاين" " ،سيدكاظم حائري" و"
سيدحممود هامشي شاهرودي"  .من أهم املناصب اليت تبوأها هي  :عضوجملس صيانة
الدستور ،عضو جملس خرباء القيادة ،أستاذ يف احلوزة العلمية يف مدینة قم .

تصرحيات ومواقف سابقة
یعرف مال عباس الكعيب بتطرفه وطائفيته املقيتة يف أوساط الشعب العريب األحوازي ،وله
تصرحيات كثرية مؤیدة للسياسات اإلجرامية اليت تنتهجها دولة االحتالل الفارسية جتاه
الشعب العريب األحوازي .ویعد من أهم أزالم االحتالل الفارسي بسبب مكانته الدینية
والسياسية واالجتماعية يف اجملتمع األحوازي .ومن أبرز تصرحياته ومواقفه يف اآلونة
األخرية :يف اتریخ  02حزیران من هذا العام أقام مهرجاان حضر فيه البعض من شيوخ
القبائل -عرب سياسة الرتهيب وترغيب-من كافة املناطق يف مسجد العباد مبنطقة رفيش
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غرب األحواز العاصمة لإلعالن عن موافقتهم ومساندهتم لفتوى املرجع الصفوي على
السيستاين احملرضة ضد احلراك الثوري يف قطر العراق الشقيق ،ويف هذا االجتماع دعا
شباب األحواز إىل االستعداد واجلهوزیة للدفاع عن املراقد يف العراق حني تصبح معرضة
للخطر من الوهابيني حسب زعمه .ويف اتریخ  09حزیران من هذا العام حضر اجتماعا
يف مدینة مالاثين وخالل االجتماع دعا إىل مواجهة املد الوهايب حسب وصفه ویقصد
الصحوة الدینية يف األحواز .ويف اتریخ  06حزیران من العام نفسه حضر يف مدینة
احلویزة ودعا أبناء القبائل العربية يف قضاء احلویزة للخروج مبظاهرة تؤید فتوى الصفوي
السيستاين ضد احلراك الثوري يف العراق وخالل خطابه إمام احلاضرین الذین مل یتجاوز
عددهم العشرات قال " :إن هذا االجتماع یظهر غرية القبائل العربية جتاه مذهب أهل
البيت ووفائهم له ویعترب جتدیدا للبيعة مع املرشد الثورة اإلسالمية ".

خطورة املشروع وماالته
خطورة املشروع تكمن يف أن من یقود املشروع هو من أصول عربية وشخص حيظى مبكانة
اجتماعية ودینية ابإلضافة إىل نفوذه السياسي يف مؤسسات الدولة الفارسية وبني أوساط
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املوالني لالحتالل أو املخدوعني بشعاراته .ومما یزید الوضع خطورة ،التحاق البعض ممن
حيسبون على التيار القومي والوطين بركبه ،ابلرغم من أن ماضي هذه الشخصيات هو
معروف ودوافعهم وأهدافهم ال تتجاوز كوهنا مادیة واستعراضية .كما أن انسداد األفق
السياسي يف األحواز والتفاين يف خدمة الشعب العريب األحوازي واالستفادة من املمكنات
دفع ابلبعض لالنضمام هلذا املشروع ليس رغبة منهم ابملشروع -ألهنم یعلمون بدوافع
الطائفية اليت تقف خلفه-ولكنهم انضموا له ،ظنا منهم یستطيعون تقدمی ما مل یتمكنوا من
تقدميه للشعب يف الفرتات املاضية.
وحول هذا املشروع اخلطري وعواقبه الوخيمة على األحواز وشعبها ومدى أتثريه على
املشروع الوطين األحوازي وكيفية التصدي له ،قال السيد حبيب اسيود انئب رئيس
املكتب السياسي حلركة النضال العريب لتحریر األحواز " حنن من خالل خربتنا اليت
اكتسبناها يف صفوف املقاومة الوطنية األحوازیة أثناء مقارعتها للمحتل الفارسي وعقليته
يف إدارة الصراع ،نتوقع منه أن یستخدم الكثري من األساليب لتحقيق أهدافه ،أو لنقل
أحالمه التوسعية على أرض الواقع .ولكن ما أحب أن أشري إليه هو أن اإلعالن یبدو من
الوهلة األوىل من قراءته ،وكأنه رسالة موجهة إىل اجلوار العريب ،إال أننا نعي جيداً أبن هذه
اخلطوة جاءت كرد فعل على فشل مشروعهم يف األحواز الصامدة اليت یفرتض أهنا حتت
قبضتهم ،وجاءت أیضا للحد من تنامي الوعي الوطين يف أوساط الشعب األحوازي الذي
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فضح حقيقتهم وزیف ادعاءاهتم يف الوسط الشيعي املخدوع على نطاق واسع بشعارات
الدولة الفارسية ومشروعها...وأضاف السيد اسيود " يف حقيقة األمر فاملشروع هو عبارة
عن حماولة إلعادة صياغة املعتقد الشيعي األصيل لدى الشيعة األحوازیني مبا یتناسب مع
العقيدة الصفویة اجملوسية البعيدة كل البعد عن روح اإلسالم احلنيف حىت یتمكنوا من
إحكام قبضته عليهم وعلى مجيع مناطق األحواز "
وأكد أسيود على خصوصية املذهب الشيعي يف األحواز ،حيث قال " إن الشيعة يف
األحواز العربية یفخرون بوالئهم آلل البيت عليهم السالم ،ویفخرون أبهنم على العقيدة
النقية ملذهب آل البيت ،ویؤمنون أبن األحواز أمسى من أن تكون بوابة للتشيع الصفوي،
وأنفتهم وعزهتم أتىب أن یكونوا وسيلة لتحقيق أحالم الفرس يف توسيع رقعة إمرباطوریتهم
على حساب الشعوب العربية" .وأضاف السيد أسيود " إننا ال ندعي الكمال ابلقول أبن
جمتمعنا خيلو من الشواذ املتساقطني الذین خيالفون التوجه العام للشعب األحوازي يف
مقاومته لالحتالل الفارسي ،من أمثال املال عباس الكعيب وأتباعه من ضعاف النفوس ،إال
أهنم ال یشكلون شيئاً یذكر أمام الشعب العريب األحوازي جبميع مكوانته اليت حسمت
خيارها يف مقاومة احملتل .فرهاننا على فشل هذه املخططات هو وعي الشعب العريب
األحوازي حبقيقة الصراع مع العدو ،وأبساليبه املبتكرة الخرتاقه وشق صفه ،وقناعته أبنه
يف ٍ
حل من أي عالقة تربطه ابلعدو ال عقيدة وال مصري".
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سبل مواجهة املشروع
وحول دور املقاومة الوطنية يف التصدي هلذا املشروع قال السيد اسيود " :إن املقاومة
الوطنية ال تستهني هبذا املخطط الفارسي ومبدى أتثريه على املشروع الوطين األحوازي
العام ،ولكنها يف نفس الوقت ال تتعامل معه برد فعل حمدود كحدث جزئي منفرد ،بل
تسعى إىل مقاومته ضمن اإلطار العام لنضاهلا ضد احملتل الفارسي ،ألن االحتالل ككل
بتداعياته السياسية واالجتماعية واالقتصادیة ...ال یتجزأ إىل أحداث متفرقة .فمهمتنا يف
املقاومة كبرية ولكن إمياننا بشعبنا وعدالة قضيتنا أكرب" .وأضاف " إننا يف املقاومة مهمتنا
تعریة هذا املشروع وأهدافه احلقيقية ،وسوف نكشف جلماهريان املناضلة يف الداخل حقيقة
املدعو املال عباس الكعيب وأتباعه ،أبهنم جزءا من مشروع عمالة يف األحواز خلدمة
االحتالل ،وأهنم نسخة أحوازیة ملشاریع فارسية صفویة مثل حزب هللا يف لبنان واحلوثيني
يف اليمن ،وميليشيات القتل والتدمري يف العراق ،واحلراك يف البحرین ...وغريهم من
املشاریع املوكلة لتحقيق احللم الفارسي يف املنطقة .ويف األخري أهاب السيد حبيب اسيود
ابإلعالم األحوازي حىت یصعد من دوره يف فضح املشاریع الفارسية ،ألن األحوازیني أعلم
من غريهم حبقيقة الفرس وأهدافهم يف املنطقة.
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