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 عروبة الشيعة العرب .. العالقة المعطوبة

كثير من المغامرة الحضور الكريم : الحديث عن عروبة الشيعة العرب فيه ال 

ة الصادقة في اإللتقاء ، ولو أن العنوان قد يوحي للمستقرئ السطحي المقترنة بالرغب

ذلك سوف أو المتصيد بأنه بحد ذاته يحمل بذرة التشكيك ، ولكنني متأكد أن عكس 

 يتكشف من خالل األوراق والمداخالت .

ر بكبار شعراء العراق أتوقع ، بل أعرف أن البعض أو الكل هنا سوف يذكر ويذّك

وجبال العلويين ومرتفعات اليمن الذين تركوا لنا أجمل القصائد واألغاني والتغني 

ً ، مثلهم مثل  بالعروبة واإلنتماء العربي الثقافي وكانوا عرباً  شيعة أو شيعة عربا

أقرانهم في نفس المضمار من العرب السنة أو السنة العرب . اإلستشهاد ببعض 

أسماء العرب الشيعة الذين تغنوا بالعروبة والعرب والتاريخ المشترك قد يفهم على 

أنه استشهاد بقلة ، ولكن الحقيقة أن أعداد العرب الشيعة الذين ناضلوا وعانوا 

 ي أكبر من أن تعد أو تحصى .وتغنوا بالمشترك العرب

لهذا السبب لم أجد مبرراً  لإلسهام في تأكيد عروبة الشيعة العرب لعلمي أن التاريخ 

، ومنه ما نشهده في الحاضر يحمل من آن آلخر بعض النتوءات العقوقية للجامع 

المشترك ، ولكن ذلك ليس حكراً  على العرب الشيعة ، بل يتشارك فيه عرب 

 سنة ومن مختلف المذاهب والعقائد واإليديولوجيات .كثيرون من ال

ولهذا السبب أيضاً  جعلت مساهمتي اليوم مقارنة تاريخية ألفعال المذاهب ومآالتها 

 باتجاه الدولة الوطنية ولكن من خارج عالم العرب واإلسالم العربي .
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الورقة : مقارنة التحوالت المذهبية إلى الدولة الوطنية من خارج 

 لم العرب واإلسالمعا

 األمثلة الهند ، اليابان ومصر ، أوروبا القديمة 

تبدأ األديان والعقائد ، سماوية أو وضعية كانت ، بإحداث تغيير جوهري وغالباً  

إيجابي في مجتمعاتها ليسود بعد انضمام األغلبية إليها األمن واإلستقرار والتعمير ، 

لكن ذلك ال يدوم طويالً  وال يزيد عن عقود معدودة ثم تبدأ التفرعات المذهبية . كل 

ومعتقد يدعي كسبب أول لنشوئه : التمسك بالمعتقد فرع مذهبي ، في كل دين 

األصلي الصحيح . هذا يعني وصم من ال يتبعه بالنقص في اإليمان ، وأحياناً  

بالخروج من المعتقد بكامله . اإلستجابة الطبيعية لهذا اإلنشقاق األولي تكون 

اصطفاء المعارضين له لتسمية مغايره : أورثوذوكس وكاثوليك ، كاثوليك 

بروتستانت ، سنة وشيعة إلخ . الحرب بين من كانوا باألمس على دين واحد تكون و

هي النتيجة المتكررة في التاريخ ، ومن الحرب تنشأ التشظيات األصغر وتفرعات 

الفروع ، ويتحول الشرخ الواحد إلى عشرات الشقوق . عند التدقيق في التاريخ ، 

والفلسفي سوف نجد كل مرة وبدون ليس بوصفه السردي وإنما بعمقه االجتماعي 

هي أسباب بشرية دنيوية استثناء أن األسباب في كل تمذهب وانشقاق وما ينتج عنه 

 سياسية ال دخل للدين والمعتقد بها ، وأكثركم يدرك ذلك .

لنأخذ تجربتي اليابان ومصر ، ولو أنها من خارج السياق المذهبي ولكنها  -

يدية في اليابان ومصر قامت في تمت للموضوع بصله : النهضة التجد

منتصف القرن التاسع عشرفي نفس الزمن وبنفس الطموحات الوطنية ولنفس 

األسباب االجتماعية . الفرق هو أن اليابان القديمة كانت تعتمد حرية التعبد ، 

وما يسمى ديانة الشينتو في اليابان لم يكن معتقداً  سماوياً  وال كنسياً  ، ولكن 

يقوم على التواصل مع أرواح األجداد واآلباء األقدمين بطريقة إرث تاريخي 

التأمل وتقديم القرابين . لذلك كان اإلصطفاف الوطني خلف دعوة 

اإلمبراطور الياباني الوطنية اإلصالحية أسهل من مثيلتها في مصر محمد 

علي . مصر كانت تملك مؤسسات دينية ومذهبية تتدخل في السياسة ، بعض 

في األزهر وبعضها في اسطنبول وبعضها طرق صوفية  مرجعياتها

وبعضها في الكنيسة المرقصية . اإلجماع الوطني في مصر على إحداث 

 النهضة فشل آنذاك لهذه األسباب .

التجربة في الهند ما قبل التقسيم : هند ما قبل التقسيم كانت مستعمرة  -

ية ، وأهمها اإلسالم لبريطانيا ، وفيها ديانات كثيرة وعقائد ولم تكن متعاد

بمذاهبه وطرقه ، والهندوسية والبراهمانية ، وألنها كانت متعايشة استطاعت 
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قياداتها تحشيد الكفاح ضد اإلستعمار حتى تحررت الهند . خالل السنوات 

األولى لنيل الحرية ومحاولة بناء الدولة الوطنية ظهرت األطماع السياسية 

، ثم حدثت اإلغتياالت والحرب الهندية بمسميات دينية وعقائدية ومذهبية 

األهلية الكبرى ، ثم التقسيم إلى ثالث دول ، الهند وباكستان الشرقية 

 والغربية .

أنتم تعرفون أن دولة الهند الحالية اعتمدت منذ البداية إلى حد كبير على محاولة 

. النتائج ة الحكم المدني الالديني ، ولكن ذلك لم يحدث في باكستان الغربية والشرقي

كانت الحروب الباكستانية الباكستانية والباكستانية الهندية والبقية معروفة لديكم . 

دولة الهند لوحدها تحولت لنظام مدني أصبح يشق طريقه نحو العلم واإلنتاج ، أما 

 باكستان وبنقالدش فال تزاالن تعانيان من الصراعات المذهبية المعطلة للتنمية .

وبا القديمة : انشقت الكنيسة المسيحية منذ القرن الثالث التجربة في أور -

الموقف أو الدين الصحيح ، والرابع الميالدي إلى أورثوذوكسية ومعناها 

طور لفكر . الصراع الدامي جعل اإلمبراوالكاثوليكية ومعناها المجمع الحر ل

 ثيو دواسيدس يقسم اإلمبراطورية بين ابنيه : أكاديوس له القسطنطينية ،

ونوريوس له روما . لم تهدأ أوروبا مطلقاً  منذ ذلك الحين ودخلت في عصر 

 الظلمات والحروب المستمرة واإلنقسامات المتتالية .

في نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر انشقت الكنيسة 

البروتستانتية عن بابوية روما ، ثم قامت حرب الثالثين عام بين شمال 

انتية وجنوب أوروبا الكاثوليكية . هلك نصف سكان أوروبا أوروبا البروتست

على األقل وفي النهاية أرغم الجوع واألوبئة جميع حكام المقاطعات 

( عام Pax Westfalicaويستفاليا )والكرادلة والرهبان على توقيع صلح 
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بتوقيع هذا الصلح بين المذاهب بدأ عصر النهضة األوروبية وحرية المعتقد 

 فالسفة التنوير والثورة الصناعية .و

اإلستنتاج : كل صراع مذهبي ، ومنه الصراعات المذهبية اإلسالمية يطول 

أو يقصر ، ويمر بمراحل تدمير وحروب وصراعات دنيوية وسياسية ال 

عالقة للدين بها ، ويستمر ذلك حتى يدرك سراة القوم العقالء المتنفذين أن 

وأنه البد من اإلتفاق على الدولة الوطنية المدنية مأساوية ،  كارثةاإلستمرار 

كل القائمة على احترام الحريات التعبدية في حدود ثوابت تتفق عليها 

 األطراف وتوقع .

 

 


