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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 وطنية الشيعة العربيف  السياسيوالقومي و الديينثالثية 

 حماولة لفهم الذي جرى وجيري ومآالتهما

 د. عبد اهلل بن ناصر احلمود

 

 مأبريل  ورقة مقدمة حللقة النقاش "عروبة الشيعة العرب" السبت 

 

 مدخل

حتاول هذه الورقة املقتضبة، استقراء أهم مالمح تشكل الطائفية لدى كل من 

السنة والشيعة وتداعيات ثالثي "الدين، والقومية، والوطنية يف إطارها السياسي"، 

على النزاع املذهيب، وسياسات االحتواء واالستقطاب، وإذكاء الصراع الطائفي، 

كز النفوذ العاملي، وما ميكن أن وتعقيداته اجليوسياسية، وتقاطعاته مع مرا

تؤول إليه األمور، ومن ثم مدى وجود حلول إسرتاجتية ميكن من خالهلا مواجهة 

 األمر الراهن، ومحاية املنطقة العربية من خماطر النزاع الطائفي. 

 

 جذور األزمة

منذ انقسام املسلمني يف صدر الدولة اإلسالمية إىل "شيعة" و "سنة" والفريقان يف 

. وقد عصف هذا اخلصام والفقه، والوالية العامةالعقيدة، ام مطرد حول خص

مبكتسبات كثرية للدولة اإلسالمية، ونال من مراكز قوتها على مر التاريخ 

أكرب وأول  القديم، وأظهر خالفات حادة داخل اجلسد اإلسالمي نفسه، منذ

 عثمان بن عفان، لأزمة مر بها التاريخ اإلسالمي، وهي الفتنة اليت أدت إىل مقت

ضد ومع خليفته الصحابي  وما خلفته وراءها من نزاعات عنيفةرضي اهلل  عنه، 

هكذا تشكلت حالة تارخيية مساتها واجلليل علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه. 

لعديد من الصراعات والنزاعات بني الشيعة والسنة، وكان كل طرف يكيل ا

يسجل التاريخ مالمح من . وباالضطهاد والتنكيل، ويقول االتهامات للطرف اآلخر
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يف معظم مراحل اخلالفة اإلسالمية اليت تبنت املذهب الشيعي  النزاعاتتلك 

دخلوا يف ون، فقد العثماني. أما كالفاطميني، أو السين كاألمويني والعباسيني

ة صراع طويل مع الدولة الصفوية اليت وظفت عددا من رجال الدين الشيعة يف مواجه

استمرت  وما تال ذلك من خالفات مذهبية وتشكالت طائفيةالدولة العثمانية. 

شعورا عاما املخالف  والنيل مناإلقصاء املذهيب جعلت من  حتى وقتنا الراهن

أول حوار م، عام  يف الذي عقد" مؤمتر النجف. ويعد "ملحوظاوسلوكا 

ن التشيع عند العرب" من "الشيعة الصفويني" من جانب، و"املدافعني ع فكري بني

ؤمتر السنوي الثاني للعلوم االجتماعيةة جانب آخر. ومنذ ذلك التاريخ، وحتى امل

" يف ملركز العربي لألحباث ودراسة السياساتعقده يف الدوحة "اواإلنسانيةة الذي 

جدليةة االندماج االجتماعي وبناء الدولة واألمةة يف الوطن لدراسة م،مارس 

هو الوضع السياسي للمواطنني الذين ، كان "اهلاجس العربي" األهم العربية

وباهلوية  ، وعالقتهم بالدولة الوطنيةالدول العربيةيف  يعتنقون املذهب الشيعي

 . العربية
 

 الشيعي في مواجهة القومية العربيةالمد 

م، بدأ الصراع بني السنة والشيعة يأخذ أبعادا منذ قيام الثورة يف إيران عام 

تصدير  مبدأخطرية وعميقة يف الفضاءات الوطنية العربية حتديدا، اتكاءا على 

الثورة، وبناء الدستور اإليراني على أساس من املذهبية الشيعية اإلثين عشرية. وقد 

، حمور األولثالثة حماور رئيسة:  الصراع مكشوفا بني الطائفتني علىأصبح 

فكري يقوم على جتذير املذهبية وتعميقها، وبالتالي السعي إلضعاف اآلخر وتقليل 

تغريات كافة يف احلياة املعاصرة. وقد استفادت قدرته على الصمود يف مواجهة ال

إيران من حاالت الرتدي يف عدد من الدول العربية إبان ما مسي بالربيع العربي، 

وروجت كثريا ألفكار الثورة، وتداخلت اقتصاديا وفكريا مع اجلماعات 

،حمور سياسي، الثانيوالطوائف، بل وبعض احلكومات العربية املنتخبة حينذاك. 

ظهر ذلك يف السلوك اإليراني يف السنوات األخرية، وإعالن إيران هيمنتها على وقد 

عدد من العواصم العربية، إضافة لدعمها غري املشروع للحوثيني يف اليمن، وما 

http://www.dohainstitute.org/event/48be46bf-7c65-469b-a189-4546d4d18c1c
http://www.dohainstitute.org/event/48be46bf-7c65-469b-a189-4546d4d18c1c
http://www.dohainstitute.org/event/48be46bf-7c65-469b-a189-4546d4d18c1c
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تطلبه ذلك من ضرورة الصراع العسكري وإطالق عاصفة احلزم. هذا إضافة إىل 

 السنةاملتطرفة احملسوبة على  عاتصراع بني اجلماالنتيجة  أحداث العنف يف العراق

حزب تعديات وكذلك  .ةالشيعي ات املتطرفةالتياروداعش، و القاعدةك

بناء اسرتاتيجيات املصاحل ، الثالث. والكويتوالبحرينلبنانيف الشيعياهلل

الكلية مع القوى العظمى يف العامل، وحماولة كل فريق مجع أكرب عدد ممكن 

سواء يف املنطقة العربية، أم على مستوى  مذهبيا ومصلحيامن املوالني والتابعني 

  القوى العظمى وبالذات الواليات املتحدة وروسيا وأوربا.

الشيعي، أن فكرة  السين املعاصر ومن املفارقات العجيبة يف ثنايا الصراع القومي

"القومية العربية" ذاتها مل تكن حمل ترحيب من عدد من دول العامل العربي، 

اليت سعت للتضامن اإلسالمي كخيار إسرتاتيجي وخباصة يف دول اخلليج العربي، 

بديل يف مواجهة القومية العربية خالل منتصف القرن امليالدي املاضي حتديدا. وهي 

ليوم للدفاع عن هوية الشيعة العرب على أساس قومي الدول ذاتها اليت تسعى ا

 ووطين.
 

 وتعقيدات الحلولالجرح الغائر 

يبدو احلديث عن والء الشيعة العرب ألوطانهم العربية حمفوفا بالعديد من 

احملاذير. ففي البداية ال حيق ألي حملل أو ناقد أن يزايد على األقليات الشيعية يف 

والئهم الوطين وتضحياتهم. فالشيعة العرب جزء مكني البلدان العربية من حيث 

من مكونات اخلارطة العربية يف تشكالتها السياسية واجلغرافية واحلضارية، 

وهلذا اجلزء العزيز من منظومة الشعوب العربية تارخيه اجمليد يف احلفاظ على 

نصفون من اهلوية العربية والدفاع عن الوطن الذي يعيشون فيه. ويتفق العقالء وامل

احملللني على أن ما قد حيدث من بعض عناصر الشيعة العرب من جتاوزات يف حق 

 أوطانهم ال تعرب إال فقط عن مرتكبيها من األفراد.

غري أن مثة إشكال آخر ينبئ عن تعقيدات خطرية يف هذا املشهد. وميكن إجياز 

ال تتمذهب  ذلك يف "عجز الدول اإلسالمية رمبا عن تبين رؤية وطنية لإلسالم

أبدا". ففي حني تعلن إيران، مثال، متذهبها الشيعي دستوريا، وتقول بتصدير 
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ثورتها، وتطلق والية الفقيه على كل شيعة العامل، يف حتد سافر لكل القوانني 

الدولية وأخالقيات العالقات الدولية، تقع معظم الدول السنية يف "التمذهب 

نظمتها ودساتريها ما يقول بذلك. ويف هذا العملي" وإن مل يكن يف قوانينها وأ

املأزق )التمذهب( تتبلور كل احملاذير، وتنشأ بؤر الصراع واخلالفات املذهبية 

والطائفية، وجيد مريدو االخرتاق من القوى اإلقليمية والدولية أهدافا )فرصا(، 

اء وبيئة خصبة إلذكاء روح النزاع واخلصام. وهنا، تقع الطائفة السنية يف الفض

الشيعي يف مأزق اهلوية واالنتماء، كما تقع الطائفة الشيعية يف الفضاء السين يف 

مأزق اهلوية واالنتماء أيضا، ويتعمق الشعور بنوع من الصراع الداخلي احلقيقي 

واملربر، رمبا، وتربز فرضية أنه يف حني يكون الوالء واالنتماء حمسوما لصاحل 

لبة يف فضاء "الوطن" ذي التمذهب املغاير، الوطن، فإن مثة مثبطات مذهبية سا

 ومثة حمفزات موجبة يف فضاء "بلد آخر" متمذهب أيضا ولكن مبا يتسق طائفيا. 

وتتضح أهمية الفرضية "اخلطرية جدا" يف موضوع االنتماء والوطنية لدى الشيعة 

بني العرب، كما يبدو، من خالل الفحص الدقيق للـ "خالفات" اجلوهرية 

: العقيدة، والفقه، هي جماالت ةأهم ثالث أصل املذهبني يف يف "السنة"و "الشيعة"

السنة بأن الرسول عليه صلوات اهلل وسالمه، يومن بعد وفات . فوالوالية العامة

قد )ص( أن الرسول  يعتقدون الشيعةلكن النيب مل حيدد لألمة خليفة من بعده، 

وأحد عشر كرم اهلل وجهه، علي بن أبي طالبهو  أعلن أن اخلليفة من بعده

وحيث يرى أهل السنة أن العصمة لألنبياء فقط، يعتقد الشيعة أن  .خليفة من ولده

ومثة العصمة لألنبياء ولألئمة، فاألئمة عند الشيعة دليل للمسلم ومرجعية له. 

خالف جوهري آخر، خيص صحابة الرسول عليهم رضوان اهلل تعاىل. فالسنة 

، يؤمنون بأن الصحابة جيري عليهم ما جيري على البشر والشيعة، على حد سواء

الصحابة كلهم عدول وأنه جيب الرتضي من اإلصابة واخلطأ. غري أن السنة يرون 

عنهم، يف حني يعتقد الشيعة أن من الصحابة من هو عدل وفاضل، ومنهم من هو 

اهلل خالفت شرع رضي اهلل  عنها، قد عائشة  منافق وفاسق. ويعتقد الشيعة أن

صلى  ،الرسول وكانت تؤذياملسلمني  وخرجت على إمام زمانها ومل حتقن دماء
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الرسول  من أحب الناس إىلاهلل عليه و سلم. أما السنة فيرتضون عنها ويعدونها 

 الاألرض عد على ظهور شخص صاحل سوف ميألالشيعة والسنة  يتفقو)ص(.

. حول شخصيتهان خيتلف الفريقان ويلقب باملهدي لكن ،وى الفسادويدمر ق

الثاني عشر املولود عام  وهو اإلمامحممد بن احلسنأن املهدي هوون عتقدفالشيعة ي

معجزة طول العمر وهو حي يرزق . ويعتقد الشيعة أن اهلل تعاىل قد منحه 

أما أهل السنة  األرض عدال وسوف يعلن عن وجوده عندما حيني الوقت ليمأل

، لكنه فاطمة الزهراءنسلأنه من ، وشخص امسه حممد أن املهدي هوفيعتقدون 

 لن يعلم بأنه املهدي يف بداية حياته

كما أن هناك خالفات فقهية مهمة أيضا، من أبرزها:

أن إخراجه واجب على الكفار فقط يف الركاز حيث يرى أهل السنة ، الخمس 

وكل مال  ،أن إخراجه واجب على الكفار، بينما يرى الشيعة وغنائم احلرب

وهو ما هب نصفه إىل اإلمام القائم يذيغنمه املسلم زائد عن مؤونته السنوية 

.الولي الفقيه يسمى يـ 

، يف حني تبيحه الشيعه، هو حمرم عند أهل السنة.زواج المتعة 

يف حني يرى أهل السنة أن هذا من األمور احملدثة يف الدين، ، التربة السجود على 

يؤمن الشيعة بعدم جواز السجود أثناء الصالة إال على األرض من رمل وحجر 

، وأن السجود وتراب وكذلك على ما تنبت األرض من غري املأكول وال امللبوس

قمشة واألفرشة من سجاد وحنوها وكذلك على املعادن من على املالبس واأل

.مر غري جائزأحناس وفضة وذهب 
 

 كفرون شخصياتالسنة ي سنية يف تكفري الشيعة، فبعض علماءفتاوىهناكو

أن شيعية، كما أن علماء شيعة يكفرون ويفسقون شخصيات من أهل السنة. غري 

هذه اخلالفات الكبرية بني الطائفتني ال تلغي، بالتأكيد، وجود عدد من املعتدلني 

ما يف هذا الباب فتوى الشيخ وأقوى الذين حاولوا التقريب بني املذهبني، وأشهر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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اإلثنا عشري والزيدي،  والشيعيباملذهب اإلباضيحممود شلتوت، بصحة التعبد

  على الرغم من إثارتها ملعارضني كثريين من علماء السنة.
 

  في الدول العربيةالمرتقبة  إيران والمعادلة الشيعية

مناط احلديث هنا، أنه يف حال التباينات الكبرية بني املذهبني يف العقيدة والفقة 

صرة من معضلة "التمذهب"، والوالية العامة، وحيث ال تنفك الدول اإلسالمية املعا

فإن حال األقليات ذات املذاهب املغايرة يف مأزق حقيقي، وبالذات األقليات الشيعية 

يف الدول العربية، إذ يبدو أن  )إيران .. الشيعية دستوريا .. ومصدرة الثورة بوالية 

الفقيه( قد عقدت العزم على جتاوز حروبها التقليدية )بالوكالة(، لتدلف مرحلة 

ديدة مؤداها الرتويج ملذهبيتها خالل الفضاء العربي، من خالل امتدادها املذهيب ج

لدى الشيعة العرب، ومن خالل بناء عالقات جديدة إسرتاتيجية مع القوى الدولية، 

فمن خالل استقراء جمريات وهو األمر الذي مل تتمكن إيران من فعله سابقا. 

بني أمريكا وإيران ملعقة يبدو أن األمور خالل العقدين األخريين بشكل خاص، 

يف املنطقة العربية بشكل عام، ويف ما  الذي جيري اليومف من فضة ال تصدأ أبدا.. 

جتعل أمريكا خياراتها  شيء من أربعة أمور..  له عالقة بإيران بشكل خاص

دفع املنطقة لفوضى ، األول: ا تغلب املصلحة معه بعد حنيمفتوحة أمام أي منه

ثم االنقضاض على اجلميع بعد أن تثخن  الصراعات الطائفية ردحا من الزمن، 

إعادة احلسابات من جديد مع أي حمور حليف  ،الثانيم.فيهم الفوضى وختور قواه

للعقلنة قديم )السعودية وأجنحتها، أو إيران وأجنحتها( بشرط أن يبدو أقرب 

بزوغ حليف ، الثالث باملنظور األمريكي بعد أن تدعكه الطائفية عقدا من الزمن

جديد، تنتجه صراعات املنطقة، حيث هي اليوم حبلى بالعديد من التشكالت 

طويل جديد وهي ما تنشده أمريكا كما يبدو لضمان زمن  "اإلسالموبوليتيزم" 

فوذ. ة يف ظل استمرار اهليمنة والنالتهدئتسوده 
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األفق املأزوم حنو احلل

يف ظل التعقيدات الراهنة يبدو أن إجياد حل جذري ملشكل "الشيعة العرب" 

أشبه باملعجزة. ذلك أن الدولة اإلسالمية منذ تشكل الفريقني "السنة" و للمشهد، 

على أساس "ديين" عقدي مذهيب، سواء  ، كما سبقت اإلشارة،"الشيعة" تقوم

كان سنيا أم شيعيا. وهذا "التمذهب" قطع ويقطع الطريق أمام كل حماوالت 

احلل. فالدول اإلسالمية، شيعية كانت أم سنية، تذكي، عادة، يف شعوبها قيم 

الوالء واالنتماء لعقيدتها ولرؤيتها الدينية للكون واحلياة. فإذا تشارك يف "املواطنة" 

ة ال تنتمي لذات العقيدة والرؤية اإلسالمية، استعصت بنسب متفاوتة على فئ

"الوطنية" التلقائية، وأصبح هاجس الوالء العقدي واملذهيب مقلقا بالفعل، على 

 الرغم من سعي كل طائفة للتجانس مع بيئتها وحميطها الوطين، ووالئها املطلق له. 

ية املاض كافة معطيات "القرون" يف السعي الدؤوب حنو جتاوز احللرمبا يكمن 

املتطور "املدني" والعمل اإلسرتاتيجي من اخلالفات )السياسية والدينية والقومية(، 

جدا لصياغة رؤية إسرتاتيجية جديدة ومتحررة من كل تبعات املاضي، من أجل 

، حتفظ "للمجتمع املسلم" هويته لواقع املأزومامتالك رؤية أكثر رشدا يف مواجهة ا

المية العامة، وختلق بدائل فعالة لكافة أمناط إدارة االختالفات بني اإلس

على أساس من منظور الدولة الوطنية  لعيش الكريم،لتكفل ضمانات و ،املسلمني

احلاضنة لكافة حقوق املواطنة بصرف النظر عن أي اعتبارات تتعلق بعقائد الناس 

 رؤية للحل ال، إذا، هي  واختياراتهم اليت كفلها الشرع احلنيف ونظمها أيضا.

الرتاث نقوالت وليس يف  ،"ثوابت" اجملتمع املسلم )يف أصول التشريعتتنازل عن 

تؤكد على  رؤية أيضا ها، ولكنالفقهي املأزوم كثري منه سياسيا، وطائفيا(

الناس، وعدم املزايدة على والءاتهم الوطنية، وإشراك حقوق  ضرورة احرتام

قطر عربي يف كل نواحي إدارة احلياة على أساس واحد املواطنني كافة يف أي 

 ه رؤية حاملة بالتأكيد، وشاقة أيضا عند التنفيذ، لكنها. هذفقط، هو "املواطنة"

ما تتم احملاولة حاليا به  واألمضى من كل ، األجدر بالتبيناخليار  يه يف نظري، 

 نفيذية.ألوىل التحديات التتها من جهود تنظريية تقف عاجزة عند مواجه
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وخباصة يف هذه املرحلة اليت اتسمت  ،العربية السعودية رتح أن تتبنى اململكةقأو

إدارة شؤون بصفة احلزم، مؤمترا عربيا إسالميا لتحديد خيارات املرحلة القادمة يف 

، أو ا، وحتى ال نضطر مرة أخرىمن أجل مستقبل أفضل ألبنائنالدول اإلسالمية، 

من جديد  للحديث مبا بعد عقد أو عقدين من الزمن،لالجتماع، ر يضطر أبناؤنا

 عن مأزق الشيعة العرب. 

 

 انتهى ... وصلى اهلل على حممد

 


