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 و رحمة اهلل السالم عليكم

في البداية احب اسجل اعتراضي على عنوان الندوة. فالتساؤل حول عروبة الشيعة ال يختلف  

أبدا عن التساؤل حول إسالم الشيعة فهذي المسألة ال يوجد لها قاعدة قانونية يمكن التحاكم إليها 

 و البناء عليها خارج إطار الجدل آاليديولوجي. وبالتالي سيكون الخوض في الحوار من منطلق

لألسف في عدد من وهذا العنوان هو مجرد تكرار للجدل الطائفي بعنوان جديد. وهذا ما رأيته 

 دائرة التأجيج القومي ولن ننتهي. بدال من التأجيج الطائفي سندخل فيداخالت السابقة. والم

لذلك، في رأيي، وإذا كان والبد فقد كان المفترض ان يدور الحوار حول مواطنة الشيعة 

العرب، بحيث يتم اعتبار الرابطة الوطنية بمثابة األرضية القانونية المشتركة التي يمكن 

اء عليها، وبحيث يمكن دراسة مدى حصول المجتمعات الشيعية العربية ناإلحتكام إليها و الب

ناء أوطانها و تنمية إقتصاداتها و احترام قوانينها و حماية ومقدار مشاركتها في بعلى حقوقها 

تهم اأمنها و استقرارها بشكل موضوعي بدال من التساؤل حول ميولهم النفسية و انحياز

 العاطفية وأصولهم و انتماءاتهم اإلثنية.

ابة امر غريب آت من كما احب اوضح انني ال ارى الصراع الطائفي بين الشيعة و السنة بمث

متنوعة على مر  عناوينهو حدث بشري متكرر بأسماء متعددة وتحت  الفضاء الخارجي وإنما

التاريخ، فقد حدث أمر مشابه له بين البروتستانت و الكاثوليك في ايرلندا كما تكرر مثيل له بين 

من الصراعات المسلمين و الهندوس في الهند وبين الهوتو و التوتسي في رواندا و غيرها 

الطائفية و اإلثنية. ولذلك سأحاول في هذه الورقة ان اقدم رؤيتي لألسباب الجذرية لهذه 

 الصراعات.

لكل جماعة بشرية سماتها الموروثة الخاصة من لغة و لهجة و ديانة ومذهب ومعتقدات وثقافة 

جملها الهوية او وعادات وتقاليد بل وحتى خرافات و أساطير. هذه السمات اإلجتماعية تشكل بم

المميزة لكل منطقة من المناطق او قبيلة من القبائل او قرية من القرى او  ETHNICITYاإلثنية 

تماعية طائفة من الطوائف في بالدنا الواسعة او في العالم. وفقط من يمتلك السمات اإلج

مكن للحجازي ان الموروثة و المميزة ألي إثينة بشرية هو من يمكن وصفة باالنتماء لها . فال ي

يصبح احسائيا وال يمكن للنجدي ان يصبح تهاميا. تماما كما انه اليمكن للكردي ان يصبح 

عربيا وال يمكن للعربي ان يصبح فارسيا. فهذي السمات اإلجتماعية لدى االنسان ثابتة ودائمة 

مالمح الوجه. اليمكن تغييرها وليس لألنسان اختيارها مثلها في ذالك اإلسم او لون البشرة او 

واالمازيغي يبقى امازيغيا طوال حياته وهكذا. فاإلنتماء  حياتهفالعربي يبقى عربيا طوال 

ابدي ليس لإلنسان التنصل منه او التنكر له. وعلى العكس من ذلك تكون  االنتماءاإلثني هو 



3 
 

تبادل الرابطة الوطنية، فالرابطة الوطنية هي رابطة مصلحية قانونية تقوم على التعاون و

المنافع والمشاركات في المسؤولية بين سكان منطقة جغرافية معينة. ويكون اإلنتماء لهذه 

 لهذا اإلنتماء، كالوالدة على أرض هذا القانونية المتطلباتالرابطة الوطنية مشروطا بتحقيق 

الوطن او االنتساب لمواطن فيه او تحقيق المتطلبات األخرى للحصول على الجنسية. وفي كل 

االحوال يجب ان يحصل المواطن على كافة حقوق المواطنة التي نص عليها القانون ويجب ان 

 يلتزم بكل المسؤوليات المترتبة عليها.

يمكنني التحدث عن المواطن الشيعي في أي دولة عربية ومنها بالدنا من  الجانبوفي هذا 

، فهو قد ورث عاداته و تقاليده و طقوسه ولهجته ولباسه ناحيتين، فمن ناحية موروثه اإلثني

من والديه تماما كما ورث كل واحد منا ذلك من والديه. ومن ناحية أخرى فهو قد ولد على 

ارض وطنه ألب او أم مواطنين وحقق بالتالي شروط اإلنتماء الوطني وحصل على جنسية 

ك فقط بل هو يقوم بواجباته و يطالب وليس ذل .واحد منا هنا مع كلالوطن تماما كما حدث 

فهو يستيقظ كل يوم صباحا من اجل القيام  بحقوقه كمواطن تماما كما يفعل كل واحد منا هنا.

ن طبيبا يداوي االالم أو معلما يعلم االجيال او صحفيا المشاركة في تنمية بلده سواء أكا بعملة و

ندسا او تاجرا او او او فكل هؤالء يكشف الفساد او حقوقيا يطالب بحقوق مواطنية او مه

عن أي  االستغناءوتقدمها وال يمكن  اهتالدرجة ويشاركون في رفع سمهمون ألوطانهم بنف

مصدر ثراء  االهتماماتمنهم، بل ويشكل تنوعهم و اختالفهم في الراي و الفكر و القناعات و 

 و غنى للوطن.

  

 ؟؟ إذا العالقة في الشرخ يمكن فإين

في اعتقادي ، فإن سبب الشرخ يمكن في اجتماع آفات داخلية ، هذا بغض النظر طبعا عن 

األسباب الخارجية التي ال سلطة لنا عليها ، اآلفة األولى هي الخلط بين سمات االنتماء االثني 

الموروثة و متطلبات المواطنة القانونية كأن يحاول المسلم في دولة متعددة األديان أن يفرض 

سالم كشرط للمواطنة ، أو يحاول السني أو الشيعي في دولة متعددة المذاهب أن يفرض اإل

مذهبة كشرط للمواطنة . فإذا تملك بعض األفراد شعور بأفضلية ما ورثوة على ما ورثة 

األخرين ، فاعتقدوا أن لونهم األبيض أفضل من لون غيرهم األسود ، أو أن لهجتهم أفضل من 

ذهبهم أو دينهم أو عرقهم أو إثنيتهم أو قبيلتهم أفضل و أنقى مما يتبناه لهجة غيرهم أو أن م

غيرهم ، و افترضوا " بناء على ذلك " أنهم أحق من غيرهم بالمواطنة او البعض امتيازاتهم ، 

أو أنه يحق لهم حرمان غيرهم ممن ال ينتمي ألثنيتهم من بعض حقوقهم كبناء دور للعبادة او 
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ني أو الحصول على الوظائف او مقاعد التعليم ، فهذه وصفة جاهزة لشق مدارس للتعليم الدي

 الصف الوطني أو حتى حرب اهلية .

أما اآلفة الثانية فهي تضخيم الشعور األيديولوجي على حساب الشعور الوطني ، بحيث يتململ 

المواطن من العمل لصالح الوطن و من يشترك معه فيه ، ولكن يجبر نفسه للعمل لصالح 

أيديولوجيته ، لدرجة أنه قد ال يمانع أن يقتل مواطنيه ويفجر مساجدهم ، أو يقوم بأعمال 

تخريبية لممتلكات وطنه و يهاجم رجال أمنه خدمة أليديولوجيته . وهذا التضخيم في الشعور 

األيديولوجي الديني أو المذهبي يمكن النفخ فيه بسهولة في أي مجتمع متعدد ، وذلك بتكريس 

األيديولوجي و تعزيز قيمته لدى اتباعه ، و التقليل من العمل اليومي الشريف الذي ينفع العمل 

الوطن ، بحيث يصبح هم األفراد وغايتهم الترويج لدينهم او مذهبهم او يصبح همهم الدفاع عنه 

و االنتصار لرموزه و ذلك بمهاجمة أديان االخرين او السخرية و االنتقاص منها ، بدال من 

ص ألعمالهم و االلتزام بقوانين بالدهم و التميز في نتاجهم العلمي و العملي . وهذا ما االخال

رأيناه في حالتنا من خالل الفضائيات التي تعزف على هذا الوتر ، كقناة وصال و قناة فدك ، و 

 من خالل مقاطع اليوتيوب و خطب الجمعة التي تكرس هذا الفهم .

اضي من أجل تفسير الحاضر ن و قد يكون من الطبيعي ان يفسر واآلفة الثالثة هي اللجوء للم

اإلنسان واقعة من خالل ما يعرفه من الماضي ، ولكن المشكلة تكمن عندما تقتصر المعارف 

المتداولة بين العوام و النخب على تاريخهم االثني او الديني ، بحيث يفسر كل حدث معاصر 

لطب الذي ال يعرف من أمراض البطن إال التهاب في هذا السياق . و هذا تمام مثل مدعي ا

الزائدة الدودية ، فيفسر كل ألم في البطن على انه التهاب في الزائدة الدودية . لذلك ورغم 

أهمية الدراسة العميقة للتراث االثني الخاص إال أنه من المهم جدا دراسة تاريخ باقي الدول و 

في سياقها الصحيح و يمكن تفسيرها بدوافعها الشعوب بحيث يمكن و ضع األحداث المعاصرة 

البشرية البسيطة كالطمع و الجشع و الجوع و الفقر وحب التملك و حب السلطة ، بال من 

التفسيرات المذهبية التراثية ، كالنصب و كراهية أهل البيت او الترفض و الحقد على 

 الصحابة.

الطائفي الحاصل االن ، و متى ما هذه اآلفات الثالث هي في نظري السبب الرئيسي للشرخ 

استطاعت التسلل ألي مجتمع من خالل مناهجه أو و سائل إعالمه أو منابر مساجده أو حتى 

من خالل اإلنترنت أو وسائل االتصال االجتماعي ، فإنها ستكسر وحدة صفه وستزرع الشقاق 

 بين مكوناته .

 ي ،أما الحل فيكمن بالدرجة االولى في تقوية الصف الداخل
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  فنحن بحاجة إلى مناهج تعليمية تعزز من قيمة العمل للوطن اإلخالص و اإلنتاج و

االلتزام بالقوانين ومن منظور وطني و ليس منظور ديني أو مذهبي . بمعنى أن يتعلم 

الطفل أنه يجب أن يخلص في عملة ليكون مواطنا صالحا وليس فقط ليكون مسلما 

 السلوك او ذاك وليس فقط راي الدين فيه صالحا ، ويتعلم راي الوطن في هذا

   و بحاجة الى جو فكري و علمي و أدبي ينبذ الصراع بين مكونات الوطن على أسس

فئوية فيزدري التفاخر النسبي و التنابز الطائفي و التحريض على كراهية شريك 

 الوطن .

 لتفرقة بين و بحاجه الى قوانين فاعلة تمنع التمييز االثني او الطائفي ، و تمنع ا

المواطنين ، بناء على مذاهبهم أو مناطقهم أو أصولهم ، بحيث ال يشعر أي مواطن 

 بالظلم او الغبن أو انتقاص الحقوق .

 و ماذا عن التعايش ؟

بالنسبة لفكرة التعايش فهي في النهاية مجرد إطار للتفكير في العالقة بين الطرقين ، وبالتالي 

مة هذا اإلطار للعالقة التي بين أيدينا . التعايش يعني يجب أن يدور السؤال حول مالء

باختصار أن أعيش و أدعك تعيش وهذا قد يكون مناسبا في غابة أو صحراء ال تحكمها قوانين 

مشتركة وال يتعامل وال يحتاج كل طرف فيها االخر . اما في الوطن المشترك فان االطار 

لعالقة . فعلى سبيل المثال ، أيها أفضل للوطن ، الوطني وهو االطار االمثل للتفكير في هذه ا

أن يتعلم أبناء الشيعة و يقوموا بأعمالهم كأطباء و مهندسين و معلمين و شرطة و تجار و 

غيرها من المهن التي تساهم في تنمية الوطن و اقتصاده ؟ أم أن ينتشر بينهم الجهل و البطالة 

 يحترقوا اإلجرام او السلب و النهب ؟؟و المخدرات ليصبحوا عالة على هذه البالد و 

و أيهما أفضل للوطن تقوم جامعة أو حوزة محلية بتعليم المذهب الشيعي تحت نظر الجميع ؟ 

أم أن يضطر الشيعية للذهاب إليران أو العراق و العيش و إنفاق المال هناك من أجل الدراسة 

 الدينية ، برعاية تلك االنظمة وتحت نظرها ؟؟

إلطار المذهبي قد يرى المذهبيون السنه على سبيل المثال أن انتشار الفقر و البطالة نعم ، في ا

بين الشيعة و منعهم من الدراسة الدينية و إغالق مساجدهم أفضل للمذهب السني و سيحقق له 

 انتصارا ، ولكنه بكل تأكيد ليس أفضل للوطن .

نصوغ قوانيننا بما يحقق المصلحة  فالتفكير في اإلطار الوطني ، يعني ان نتخذ قراراتنا و

 الوطنية ال المصلحة المذهبية وال المصلحة القبلية وال أي شيء آخر .


