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 الشهري  عبد اهللد. فايز بن 

 

تبعا مفهوما ملتبسا طوال تارخينا احلديث  "الشيعة العرب"وصف  بقي

خ بالدماء رث املاضي املضّمإاستدعاءات مؤثرات  ناهيك عن ّيةالسياس لألحداث

على  "الشيعة"كلمة  تقديم ويأتيطائفتني )السنة والشيعة(. الحن بني واإل

لمكون الشيعي يف الالوعي لبعاد اإلنفي وال على ما يشبهكلمة "العرب" مؤشرا 

، ال ّيةسياس ّيةدين " مشكلةالتشّيعبرتاث فقهي ضخم جعل " منساقاالعربي 

 . ّيةعربأو  ّيةإسالم األمة"إسالمي" من مكونات "عربي" ثم ن ملكّو توصيفا

 –" وان بدت ّيةالسن -ّية"الشيع الورقة إّنيف التفاصيل ميكن القول  إيغالودون 

حمركها واملستثمر األبرز فيها هو  إّن مذهبيا( إالدينيا ) إشكاال -تارخييا

( جعلها الوعظي والفقهي)سليب للتماهي مع التوظيف ال ّيةطواعيتها الذات

من قبل منظومات احلكم والسلطة. وهذا االستنتاج  نفعياستغالل سياسي  ورقة

 ّيةسياسالقوى المن يقرأ مفاصل عالقة الصراع التارخيي بني كل  يستنبطه

  هبني السين والشيعي.املذطريق  مفارقعلى وكيانها تشكلت طاقتها اليت 

اهلجري مل يكن  األول القرنثلثي  يف" شيعي" وصف أّن ويف هذا السياق جند

 كان متييزااملسلمني بل  ّيةيطلق على من حيمل موقفا عقديا منفصال عن بق

ل البيت( يف مسألة آنصرة ) يف عسكريأو  فكري )سياسي( موقفن كان له مل

 واخلالفة.  اإلمامة
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 راٍو مائة من أكثر عن روى" البخاريراوي احلديث " أّنيوضح ذلك ومما 

زمنه  يف التشّيع هم كانوا ضمن مفهومّن" ألبالشيعةيف كتب الرجال " وصفوا

بل لقد  . السنة أهلعند  ّيةأصول عقد ختالف عقيدةالذي مل يظهر مذهبا و

" الذين املفضلة الشيعةمع من اصطلح على تسميتهم "بود الفقه السين  عاطىت

 باإلمامة أحق هوأّن وعمر، بكر أبي من أفضل عليا أّنال يكفرون الصحابة ويرون 

   وغريهم.  ّيةمثل الزيد

 

أو حتى ذات أصل عقدي  ّيةمل تكن الشعائر اليت ميارسها أبناء الطائفة الشيع

يف املناسبات  ّيةمن مظاهر )إبراز( اهلومستعارا بقدر ما كانت مظهرا عربي 

 املآمتما جيري يف  أّن. ويرى كثريون ّيةتداخلت ضمن ثقافة املظلوم ّيةالدين

.    األئمة عهد على تكن مل وغريها والتطبري والنياحة اللطم مثل واحلسينيات

مل تظهر الشعائر معظم هذه  أّن تكشف كتب املذهبويف مسالة "الشعائر" 

هـ اليت ( سنة ّية)الفارس ّيةيف عهد الدولة البويه إال واضح ومنتظمبشكل 

معها . كما دعم البويهيون ّيةها ودعمتها بروحها املشبعة بالثقافة الفارسأحيت

هذه الشعائر ملثل لتأصيل املذهب على يد علماء قعدوا  ّيةاحلوزات العلمإنشاء 

   هـ." املتويف سنة الطوسيجعفر  أبيمن أبرزهم " وغريها وكان

يف بالد يف الدويالت املتعاقبة للتشيع االحتضان الفارسي كان من مثار ثم 

يف الوعي السين  ةاملستقرأحد أبرز اإلشكاالت  فارس وأجزاء من العراق ظهور

 ّية" التآمرّية"الفارسبصورته العربي  التشّيعمفهوم  يف تصويرواملتمّثل العام 

 . ّيةورموزها يف أكثر من دولة عرب بتقوية مراجعهاترعاها إيران ورثتها واليت 
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كان  ّيةالفارس ّيةولعل هذا االسترياد والتمازج يف ممارسات املذهب مع اهلو 

الشيعة العرب وباقي ( مذهب ّية)هواالنفصال التارخيي بني سببا يف حدوث 

قوميتهم معّززا برتاكم الرتاث الوعظي واجلهد السياسي حبيث أصبح سائدا 

" حقدا ّية"جموس ّيةنبتة فارس إالما هو احلالي  التشّيع أّنقرأ وتسمع مقولة ت أّن

 على العرب وتفتيتا لوحدتهم.

بوعي وال وعي وظفوا شعائر الفرس  أّنذلك بويرّبر من يتبنى هذا االجتاه  

 واأسقطهم من العرب  أّنمل ينسوا هم ّناملذهب للنيل من السنة )العرب( أل

ضغينة ختفى  الذي الفارس يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب  ّيةإمرباطور

 يناملشكل الشيعي الّسانبثاق واستشهد قبل  توّلى اخلالفة هأّنمع الفرس عليه 

 . بصورته احلاّدة

كانت على أشدها يف الدول اليت  ّيةحدة التوترات املذهب أّنويكشف التاريخ 

ظهرت باسم املذهب يف بالد فارس وما حاذاها يف حني كان التعايش واملواطنة 

 غالبة خارج هذا النطاق اجلغرايف.( مسة ّيةيف دول )شيع
 

 التي تنسب للشيعة   الدول

 

  

 الصفة العامة الحكم الدول
 /املذهب املالكي السينّيةهامش ّيةعلو   ه 305 - 194  املغرب يف األدارسة دولة

 يف حميط شيعي ّيةشيع . ه 304 - 205  الديلم يف العلويني دولة

 املشاحنات بني السنة والشيعة  ّيةواللعن / بدا التشّيعأحيت مظاهر  . ه 447 - 321  فارس وبعض العراق يف البويهيني دولة

 دولة متساحمة . ه 392 - 293  وكركوك واملوصل ّيةسور يف احلمدانيني دولة

 دولة متساحمة . ه 567 - 296  مصر يف الفاطميني دولة

 للدولة  رمسًيا مذهًبا )اإلمامي( عشري االثين جعلت املذهب . ه 1133 - 905  إيران يف الصفويني دولة

 حميطها شيعي . ه 1193 - 1148  الزنديني دولة

 دولة متساحمة .هـ 1273 - 1135  اهلند يف أوده دولة

 .اآلن حتى - م1979  إيران يف ّيةاإلسالم ّيةاجلمهور
 ؟

 حتى اآلن  2003  ّيةالعراق ّيةاجلمهور
 ؟
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عروبة  أّن إال وصم الشيعة العرب باتباع اجملوس والفرسعلى الرغم من إشكال  

فظل هذا تنصفهم  ّيةعرب ّية متتحن بشكل كا  يف دولة وطنالشيعة العرب مل

 . ّيةاخلالفات األصلو السياسة التصنيف حمل استدعاء سياسي ووعظي خلدمة

سواء )أصحاب املذهب اليت متتع بها استعراض جتربة املواطنة الكاملة وحني 

العربي جند اخلليج دول  يف بعض (ّيةمن العرب أو حتى من ذوي األصول الفارس

وأصلت  ّيةواجبات وحقوق املواطنة املتساوية ضيقت مشكلة اخلالفات املذهب أّن

يف عمان ات متفاوتة جالكويت وبدركما هو احلال يف مناذج واضحة للتعايش 

 وقطر.  واإلمارات

يف دول أخرى كانت تتعامل مع املشكل  ّيةاملشاريع الوطن ومن جهة أخرى فإّن

 ه "خطر "يستدعي احلذر والتشكيك ورمبا التهجري والنفي.أّنالشيعي على 

 

 259.000كلمتي "خطر" و"الشيعة"  بإطالق ّيةعدد الكلمات المرجع
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عروبة الشيعة كافيا حلل استنهاض  أو إثباتلن يكون وعلى هذا األساس ف

فقد استوعبهم التيار القومي الناصري، وكانوا ضمن  السين،املشكل الشيعي 

وحتركوا ضمن اليسار العربي  ،والوسطى والدنيا كوادر حزب البعث العليا

 .ت األعمقوقبول ولكن كل هذه االنتماءات مل ولن حتل املشكال ّيةحبر

 

مع حميطه أو أزمة الشيعي العربي  أّنقول هنا ميكن إجيازها يف وخالصة ال

من تهمة  هصيبل يف ختل ّيةأو ممارسة هويته العرب إثباتليست يف قوميته 

العرق العربي  ّيةبنيتها على كراهاليت تأصلت يف  ّيةالفارس ّية" الفكرّية"اهلو

 وازدراء حضارته. 

 

( تتجاوز ّيةسياس ّية)دين ّيةيف بنيتها عقد ّيةاذا كانت املشكلة الشيعومن هنا ف

هتها بفكرة ال تضادها وال تنفيها أي جالواحد( فكيف ميكن موا األصل)فكرة 

 . التشّيعالعروبة مقابل 

 

( يف مواجهة ّية)العرب ّيةمن يتبين العالج للمشكل الشيعي بالقوم ّنإولذلك ف 

من  ترتّبصحتديات سيجد نفسه أمام عدة واالستقطاب الفارسي  ّيةاملذهبتغّول 

عقد املعاملة القاسية رواسب لوأخرى  ّيةاملشكلة بعضها جلهة القوم عمق

على املستويني املعنوي )الفكري( واملادي بني الطائفيتني املتبادلة تارخييا 

 )السلطوي(.
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 معاجلة امللف الشيعي السين اليت ظهرت حتت عناوين مثل:واجهت مشاريع 

واملتمثلة الكربى التسامح، التعايش، التقريب بني املذهبني معضلة املعضالت 

 االستقطاب )التوظيف( السياسي، واملصاحل اليت ترتبت عرب القرون يف

 استغالال هلذه العالقة املأزومة مذهبيا واجتماعيا. 

ن كانت إواجهت جهود النوايا احلسنة واليت األخرى ومن مجلة التحديات  

  : التحديات اآلتية جندعمقها وتأثريها درجات تتفاوت يف 

  تستعاد واليت سياسيا ومذهبيا لعرب للفرس اتهمة مواالة الشيعة جتّذر

 . القريبواحلاضر البعيد التاريخ  يفقصصها وصورها 

 وموقف باسم املذهب  ّيةاحلضور )التخرييب( إليران يف الدول العرب

من تعميق مشكالت مكونات الوطن الواحد. هذه الدولالعرب يف شيعة ال

  تكفري تسامح الفكر الشيعي مع لفكرة بعاّمة الفكر السين قبول عدم

مثل واملسلمني ورموزهم من كادوا لإلسالم الصحابة والرتضي على 

( قاتل اخلليفة اجملوسي لؤلؤة أبي-الدين شجاع بابا)النهاوندي  فريوز

.وغريه الثاني

  بواليةالتباس مفهوم التكفري الشيعي لعموم املسلمني اللذين ال يؤمنون 

.عشر األنثى األئمة)املعصومني( 

  اإلمامة أّنو (ّيةمامواخلالفة )الشيعة اإل اإلمامةإشكاالت مسالة وعقدة 

.وجل عز اهلل قبل من منصوبون األئمة أّنو إهلي، انتخاب

  وحماسبة عموم  ّيةعن أحداث تارخيعرب القرون  ّيةمأساة املظلومتعمق

 يف الوعي والالوعي الشيعي.  يف املاضي واحلاضر بات مكونا مقلقا السنة 
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الفرس مقابل عند الشيعة  ّية)النخوة( العرب حماوالت إذكاءعوضا عن 

الشيعة بي يف كل دولة وفتح ملف للداخل العر االلتفاتوغريهم، رمبا حيسن 

تكون ها يف ظل ما تقدم رمبا ّناملواطنة حبقوقها وواجباتها ألضمن مفهوم 

 . واستقطاباتها ّيةالطريق األقرب واألسلم للتخفيف من حدة املسالة الشيع

 تبنى على مفهوم املواطنة ميكن الشروع يف تطوير آلياتومن املرتكزات اليت 

 حتقق املفاهيم التالية:

  

 

شريكا يف الوطن  من يعتنق املذهبهو تقبل  واملواطنة هنا ق االعرتا يقصد حب 

وينبين  واملصري وأخا يف الدين وفيما خيتص بالعقائد فكل حسابه على اهلل. 

 على هذا احلق العديد من احلقوق وتتضمن:

  ّيةالدينحق العبادة وممارسة الشعائر

 ضمن التنوع الوطين ّيةقافثاحلقوق ال

 يف اخلدمات العامة والعمل والتعليم.. اخل ّيةاحلقوق االجتماع 

 الفرص.  إتاحةيف املشاركة ضمن مبدا  ّيةاحلقوق السياس 

 من خالل التساوي يف التقاضي وضمانات احلقوق  ّيةاحلقوق القانون

اخلاصة والعامة.
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  المواطنة أولويات ترسيخمن   

منفتحة ّيةإميانبشجاعة وروح الرتاث الفقهي مراجعة دعم جهود  .

املؤمنني عائشة  أمتنقية الوعظ الشعيب من الطعن يف دعم مشاريع  .

 تكفري الصحابةجتاوز عقدة اللعن والشتم و .

 يف الدولة احلديثة واإلمامة مسالة اخلالفة ّيةمراجعة منطق .

 ّيةالعرب ّيةاملذهب ّيةاملرجعلة أمسحبث  .

 لدولة املواطنة  والوطين الوالء السياسيحسم مسائل  .

عند الطائفتني ّيةالفقهشجاعة املراجعات تعزز  ّيةتبين مبادرات تارخي .

اجلامع واملشرتكات واملصريالوطن ترسيخ مفهوم  .

والتحريض ّيةتعبئة النفسالورموز مراكز  ّيةمسائل وقانون حسم 

من خالل مشروع وطين واالنتماء  ّيةبتعزيز اهلوتعزيز مفهوم املواطنة    .

 حيرتم احلقوق ويعزز املشرتكات وال يلغي وال يقصي. 


