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  مركز الكاشف"ط الضوء على أفكار الكاتبمقاطع مقتبسة من النص األصلي تسلّ"

لمناطق من العالم اإلسالمي التي يعيش فيها الشيعة والسنّة جنباً الى جنب ، فإن يوم عاشوراء في تلك ا

   . االمتعاض السنّي وغالباً ما يكون سبباً لالزدراء أو يجلّي التميز أو التفرد الشيعيهذا 

الغون في ذلك  ويقولون من هم، وغالباً ما يبيعلن فيه الشيعة عن أنفسهمعاشوراء هو اليوم الذي 

 بنفس المقياس لتعلن هي األخرى معالم إتّهامات وإحتجاجات سنّية وحيث تظهر -بتطرٍف كبير 

  .معارضتهم لممارسات الشيعة هذه

معظم النقاشات الغربية حول القضايا اإلسالمية والعالم العربي تتجه الى التركيز ، وغالباً ضمنياً ، على 

 في العالم حيث يشكّل المسلمون هيمنة األغلبية السنّية التوجه بسبب وربما يأتي هذا . مذهب التسنّن

 ١٩٥ الى ١٣٠ بليون من مجموع مسلمي العالم ، فيما يتراوح عدد المسلمين الشيعة من ١,٣السنة 

  . بالمائة من المجموع الكلي للمسلمين١٥ الى ١٠مليون نسمة ، أي ما تقارب نسبته 

  . في اإلسالماألكثر أهميةسنّة هو الموضوع إن االنقسام بين الشيعة وال

إن التسنن والتشيع ال يختلفان في فهم تأريخ االسالم ، وفهم الشريعة والقانون االسالميين وحسب ، 

فإنهما ُيغذّيان وإنما في أن كلّاً منهما يتنفّس روحاً أو نفساً خاصاً لاليمان والمعتقد والتدين وبالتالي 

  .ماذا يعني أن تكون مسلماً في مسألة اً فريداً ألتباعهمامزاجاً خاصاً ومنهج

ستون سنة من االستبداد أو الطغيان أفضل من يوم واحد من الفوضى : (( وهكذا صار القول المشهور 

  .مهيمناً على روح الموقف السنّي وفهمه لإلسالم))  المدنية

وقد قام التشيع مناهضاً لهذه الفكرة على إال إن جميع المسلمين لم يكونوا متّفقين مع هذا المنهج ، 

  .خلفية معارضة الشيعة لها

رفض الشيعة سلطة الخلفاء في دمشق وبغداد وإستمروا في جدلهم مؤكّدين إن الزعامة ، أو الزعمـاء                 

بنـة  إ عبر الزواج بين علي وفاطة    ) المتولدين(يجب أن يأتوا فقط وفقط من خالل        الحقيقيين في اإلسالم    

 هم وحدهم حاملوا شرعية السلطة تقاطعت بشكل واضـح           إصرار الشيعة في كون ذرية النبي      إن. النبي

هذا الصراع الذي نتج عن هذا الفهم أو هذين         . مع الفهم السني، وشكّلت تحدياً جدياً أمام سلطة الخلفاء        

  .في قابل األيامعمق مسألة الخالف وساهم في تشكيل هيكلية كلٍّ من التسنّن والتشيع الفهمين هو الذي 

 والمعركة التي جرت على حصار مدينة كربالءلقد تبلورت وجهة النظر الشيعية هذه بشكل واضح في 

 ، ذبح نجل علي م عندما قام جنود أبناء الخليفة األموي الثاني يزيد األول بقتل ، بل ٦٨٠أرضها عام 

 واالستشهاد رمزاً لللتضحيةرقم  وأهل بيته بحيث صار هذا الالحسين مع إثنين وسبعين من أصحابه

  .ومنذ ذلك الحين و الى اليوم



 التحدي الصهيوين         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ٣٢ من ٣                                    ٢٠٠٧ -      كانون األول
 

ومنذ ذلك الوقت إستحوذت هذه المدينة القريبة من النجف على نغمة ورنين عاطفيين خاصين بالشيعة، 

 من مقتدى الصدر عندما تحرك رمزياً الرجل المهيج، مثير الفتن والقالقل العالم الشيعي ٢٠٠٤ففي سنة 

يرمز بذلك طرح حلّه في  فإنه كان يرتدي الكفن الجنائزي األبيضالكوفة بإلقاء خطاباته وهو بغداد الى 

  .دعم ورعاية التحدي المسلّح المناهض ألمريكا والتحالف وسلطة الحكومة العراقية

 في العالم ورمزاً مقدساً لمفهوم الزعامة وحسب ، حامل لواء التشيعوبالتالي فإن الحسين لم يُعد 

 وقيم الشجاعة في الوقوف ولو مجرد الوقوف رمزاً ُيحتذى به في الفروسية والشهامةسالمي ، وإنما اال

 الذي كان بحب الشيعة العاطفي للحسينضد االستبداد والقهر والطغيان، كما بات التشيع ُيعرف 

وغوصاً في  إستشهاده تجربة درامية دامية تتمظهر بضرب الشيعة صدورهم وقلوبهم حباً في الحسين

  .التقوى والتدين

 حاول السنّة الشروع ببنائهلقد ترك إستشهاد الحسين للشيعة نموذجاً آخر للسلطة يختلف عن ذاك الذي 

  .في بداية الحقبة األموية

تحمل المناسبات هناك وهناك عروض أخرى إلظهار التقوى والتدين لعلي واألئمة في جنوب آسيا ، حيث 

  .مالمح الهندوسية

  . وإن كانت فصالً مظلماً فيهمجرد تأريخ أو سجل تأريخيالنسبة للسنّة تُعتبر كربالء ب

 إزاحة الهيمنة السنية ، غير إنهم لم يتمكنوا إطالقاً من تحدي الخالفةبعد كربالء ، إستمر الشيعة في 

  .على السياسة في العالم اإلسالمي

 كان هاجساً دائماً لهم وكان ينتهي وبشكل ون الخلفاءيتدخّلون في شؤالخوف من إن أئمة الشيعة كانوا 

  .إعدام وقتل أولئك األئمةغير مدهش الى 

في حدود القرن العاشر كان فقهاء السنّة من المدرسة الحنبلية، والمعروفون بعدم تسامحهم ، بل 

 دعموا ولع  ،وخوفاً من الثوار الشيعة ، وبعد أن أحكموا سيطرتهم على بغداد، تعصبهم ضد الشيعة

  . الحكومات في تنقية اإلسالم كما دعم الحكام هؤالء لنفس الغرض

 في بغداد وضواحيها، حملة عنف شديدة مضادة للشيعةوقد شهدت العقود األخيرة من ذلك القرن، 

  .تم حرقهم وهم أحياء وقُتل الكثيرون من الشيعة ، بل عاشوراءفهوجمت الجوامع ومناسبات 

دما هاجمت القوات الرومانية مقاطعات العباسيين ، كان الرد األول من قبل قوات  عن٩٧١وفي العام 

 في فُأحرقت بيوت الشيعة . إلقاء اللوم على الشيعةالخليفة وأبناء السنّة الغاضبين المذعورين هو 

  . الذين هربوا من القتل واالعدام في بغدادأصبحت مأوى للشيعةالتي ) في عراق اليوم( كربالء 
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 تدور حولهم الشكوك، فإنهم كانوا في مقدمة من أعداء الداخلكانوا يعاملون على أنهم ) أي الشيعة(نهم وأل

 إعدام وفي أواسط القرن الحادي عشر ، أصبح . خطر خارجيعندما يتهدد مؤسسة النظام السني الحاكم أي

  .الشيعة في منطقة الكرخ ببغداد مسألة عادية ومألوفة

 ، الذين راحوا يتّهمون الشيعة قد ُأجيزت من قبل فقهاء الحنابلة عشر كانت هذه المواقف وفي القرن الحادي

 ، أي رافضين للحقيقة اإللهية ، وكانوا يقولون بل يؤكّدون على أن الشيعة يجب أال يؤموا روافضبأنهم 

 وُيحرم بيعها لالستهالك ، وإن اللحوم التي يذبحونها ليست حالالًوال يتزوجوا من السنّةالمسلمين في الصالة 

  . السنّي

وبعد غزو المغول لبغداد وتدمير الخالفة العباسية  . إن الشيعة لم يكونوا يعاملون على أنهم مسلمينوبإختصار، 

  . وقسوةًإتّخذ الهجوم على الشيعة منحى أكثر حدة ، ١٢٥٨عام 

  .الشيعة على قيد الحياة من أجل أن يبقى التقية ملزمة لشيعتهإمام الشيعة السادس جعل 

فهناك عدد كبير من أفراد عوائل األئمة وبسبب إضطهاد األمويين والعباسيين وإعدامهم للعديد من هؤالء ، 

  . أو ذاكمنتشرين في هذا البلد

إنها .   ، تبدأ من الصدقات وتنتهي بالتجارةشبكة أعمال متنقّلة بين الناستُساهم زيارات األضرحة في إيجاد 

  . للمجتمع يتخطى الحدود المحلية والمناطقيةشعوراً باالنتماءلشيعة تمنح ا

السنّة،  . الشيعة لم يقرنوا شرعية مذهبهم على االطالق مع نجاح دنيويآخذون تأريخهم بنظر االعتبار ، فإن  

 دينية الزمنيةاالحتفال بسيادتهم وسلطانهم في العالم من خالل المؤسسة العكس ذلك تماماً ، إعتادوا دائماً على 

  .القومية التي كانت تدعم الخالفة

  . ، وفي حبهم لعائلة النبيتبجيلهم لعليفإن الصوفية ُيشاركون الشيعة في 

 في العديد من المجتمعات روح التسامح مع التشيعإن تأثير الصوفية في الحياة اإلسالمية والفكر اإلسالمي زرع 

  .ترى للشيعة قبوالً أكبرين االسالمي ، وحيثما تُعرف الصوفية الد. السنّية

 الوهابية التي تُنّميها التفسيرات المتطرفةوكال الصوفية والتشيع كانا دائماً يخشيان من نمط التبريرات أو 

أما السلفية فهي  .الوهابية هذه هي قراءة متطرفة لالسالم وتنتشر في العربية السعودية( وتتعاطيا معها والسلفية

  ).ةتجسيداً عنيفاً للوهابي وكانت في بعض االوقات منهج حديث

والتعصب  والوهابية من جهة ، التصوفوفي العديد من أجزاء العالم االسالمي اليوم ، يبدو أن المعركة بين 

  .اإلسالم التقليدي والحداثة من جهة أخرى، تلقي بظاللها وبشكل كبير على كل المعارك بين السلفي

  .التشيع والتصوف معاصراً للتعاون بين سوريا تقدم نموذجاً

 لنظام الحكم العلماني العلوي في سوريا، الذي ضد تحدي السنّة المتطرفينجماعة كفتارو كانت قد قدمت دعماً 

 أو النظامين اللبناني واإليراني على التصريح بأن العلويين إقناع السلطتين الدينيتين الشيعيتينحاول مؤخراً 

  .يعة مسلمونهم شاألصليين 
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  الفصل األول

  من هم الشيعة ؟ / اإلسالم اآلخر

THE OTHER ISLAM /WHO ARE THE SHIA? 

 المقدس عند الشيعة ، وهو أول شهر في التقويم اإلسـالمي         اليوم العاشر من شهر محرم    في كل عام وفي     

 الروحيـة فـي العاطفـة       سالم تتجلى فيه  إالهجري ، يظهر المسلمون الشيعة وجهاً آخر متميزاً لالسالم ؛           

فالساحات . والطقوس أكثر من تجلّيها في الشرائع والممارسات المألوفة التي تميز أو ترسم حياة المسلمين             

المفتوحة ، والشوارع واألزقّة الضيقة في المدن الصغيرة والكبيرة ، وفي القـرى كلهـا تُغمـر بالنـاس                   

والجوامع ودور العبادة وسبب ذلك أن الشيعة في هذا اليوم          المنهمرين على المساجد فتكتسح المعاهد الدينية       

  .ووحداناً إلظهار تدينهم ومعتقدهم وهويتهم الدينيةيخرجون جماعات وأفراداً ، زرافاٍت 

إال ويتأثر بهذا العرض أو االسـتعراض       فال يبقى مراقب أو مشاهد في هذا اليوم ، أي مناسبة عاشوراء ،              

بحيث ال يمكن أن يبقى حتى شخص واحـد لـيس           . واإلخالص للمعتقد والمذهب  الشيعي المفعم بالوالء ،     

  .بإمكانه رؤية هذا التفرد إلسالم الشيعة أو للقيم الروحية التي يمثّلها أو يعرف بها

كل عام في هذا  اليوم الذي يتغير تأريخه بالنسبة للتقويم الغربي من سنة ألخرى بسبب االختالفات بـين                   

) أي القمرية(  والتأريخ الهجري أو الشهور الهجرية Gregorian Solarوري الشمسي الحساب الكريغ

في هذا اليوم يرسم الشيعة مناسبة رحيل أو موت إمامهم          : في التقويم االسالمي التقليدي المعروف أقول       

 هذا اليوم    .األكثر قداسة وحضوراً وزهواً ، حفيد النبي محمد المعروف بين الشيعة باسم اإلمام الحسين             

إن هذا اليوم يعتبر مناسبة خاصـة       . والمشتق منها طبعاً  ) عشرة(يسمى عاشوراء نسبةً الى الكلمة العربية       

 عبر الندب والتفجع وجلـد  collective atonementأشبه ما تكون بتكفير شامل عن الخطايا والذنوب 

   . يس له ما يقابله لدى السنّةإنه بوضوح ممارسة شيعية خالصة ول . self-flagellationالذات 

في تلك المناطق من العالم اإلسالمي التي يعيش فيها الشيعة والسنّة جنباً الى جنب ، فإن يوم عاشوراء هذا                   

عاشوراء هو اليـوم    .  وغالباً ما يكون سبباً لالزدراء أو االمتعاض السنّي       يجلّي التميز أو التفرد الشيعي      

 وحيـث   -، وغالباً ما يبالغون في ذلك بتطرٍف كبير         أنفسهم ويقولون من هم   يعلن فيه الشيعة عن     الذي  

 تظهر معالم إتّهامات وإحتجاجات سنّية بنفس المقياس لتعلن هي األخرى معارضتهم لممارسات الشيعة هذه             

  ). المترجم –المبالَغ فيها حسب رأيهم طبعاً (

كأن يكون في نهاية الربيع مـثالً ، فإنـك تـرى            وإذا ما حصل أن جاء يوم عاشوراء هذا في يوم دافيء            

 ،  الهورحشوداً ضخمة من نساء الشيعة وأطفالهم يرسمون خطوطاً منسقة في طرقات المدينة الضيقة في               

متدادات صاخبة من   إبعد أن كانت هذه المدينة قرية صغيرة في القرون الوسطى ، بينما هي اآلن محاطة ب               

إن الشوارع المتعرجة لقرية الهور القديمـة       .  الباكستانيين المعاصرين    urbanالمدنيين أي سكان المدينة     
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. ا الفريـدة اليـوم ذات الـسقوف العاليـة         قصورها، و ) والتي غالباً ما تضيق حتى بالسيارات الصغيرة        (

لـة ،   والساحات الغنّاء الرائعة مع شرفاتها الناتئة وجوامعها المطرزة وبواباتها العريضة ذات القبب الجمي            

 Mughalكلها تذهب بالزائر بعيداً الى قرون خلت ، حيث األيام التي غـزا فيهـا األبـاطرة المغـول     

Emperorsوحكموا تلك البالد .  

  Badshahi Royal Mosqueعلى جانب من المدينة القديمة هذه يتربع المسجد الملكي العظيم بادشاهي 

 الممرات األربعة التي تؤدي الى أسواق المدينـة القديمـة           أما البوابات المقوسة فيها فترسم معالم كل من       

بالنسبة للعين الفاحصة المدركة لسابلة المدينة العارفين ، فإن المدينـة القديمـة             . المفعمة بالطنين والدندنة    

 ، حيث تتوزعها وترسم معالمهـا مراقـد         محلة شيعية واضحة المعالم   تكشف نفسها ألْن تكون مركزاً أو       

  .كلها لإلمام الحسين) أي موقوفة(كن عبادة مخصصة صغيرة وأما

إن كل حي من أحياء المدينة القديمة له برنامجه الخاص في عاشوراء فترى جميع أهاليها يتنافسون فيمـا                  

في الشوارع والطرقات حيث يقومون بزيارة تلك       ) مشياً على األقدام    (بينهم، ويتجمعون كلما شقوا طريقهم      

وفي مقدمة كل موكب من هذه المواكب هناك مجموعة من الـشبان يحملـون              . عبادة  الجوامع ومحالت ال  

رايات وأعمدة معدنية مطرزة بأشرطة رفيعة ملونة تحمل أعالماً ملونة هي األخرى باألحمر واألخـضر               

لّثة تعتلي قمة بعض هذه األعمدة أعالم سود مث       . واألبيض وكلّها ترفرف في الهواء وتخفق مع نسيم المدينة        

هذه الكفّ ترمز الى الخمسة      . نحتاً مجسماً لكفِّ إنسان مبتورة عن ساعدها      وعلى قمة هذه القمة     . الشكل

وهـم  . اتمويضعونهم في أعلى المقا   ) في دنيا الناس  (المطهرين الذين يعتبرهم الشيعة أعلى مراتب الناس        

اده أي أحفاد النبي من فاطمة ، الحـسن         بن عمه علي وأحف   إبنته فاطمة الزهراء ، وأخيه و     إالنبي محمد ، و   

أما اليد والراية السوداء فتشير الى بيوت الشيعة ومساجدهم وإنتقالهم من الهند الى الـشرق               . والحسين

  † .األوسط

أما األوالد الشباب فإنهم يقومون بتقديم الماء الى حشود الزوار والمتفرجين الذين يحتشدون على قارعـة                

اكب وكلّما شرب أحدهم الماء يذكر دعاء ويتمتم بكلمات تخص شهادة اإلمام الحسين             الطريق لمشاهدة المو  

وخلف الرجال الذين يحملون تلك العدة يتقدم حصان أبيض بال راكب ، حيث يعتلي              ) : الذي قُتل عطشاناً  (

ركز ويكون هذا الحصان عادة م. ظهره سرج جميل وتتدلى مجموعة ريشات بيض من على رأسه ورقبته 

 فيتحـول هـذا     ألن سرجه الخالي من راكبه يذكّرهم بسقوط سيده صريعاً        . هتمام المشاهدين والمراقبين    إ

 ، وهناك عدد من النسوة crowd's adulationالحصان الى مركز أو محور لتملّق المحتشدين وتزلّفهم 

                                                 
†

ربما تكون هذه التحليالت لهذه الرموز من إجتهادات الكاتب ، إذْ ليس بالضرورة أن يكون الكف بالخمس أصابع هو ما قصده                      

عركة كربالء ، والعباس هـو      أو ذهب إليه في هذا التحليل ، بل ربما يكون رمزاً لكفّ العباس الذي تم قطعه من ِقبل أعدائه في م                    

  )المترجم. (أخو اإلمام الحسين من أبيه وقد ذاد عن أخيه في تلك المعركة وقاتل بشهامة وفروسية عالية حتى قُتل 
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 منشدات نائحات   يغطين رؤوسهن بخمورهن وأقنعتهن ويسحبن الحصان ويضربن على صدورهن بلطٍف،         

إنهن يدعون بطلب المغفرة ، ألن اهللا في هذا اليوم ، كما يعتقد الشيعة ، يستجيب                )) . يا حسين، يا حسين   ((

الدعاء ويغفر للتائبين المعترفين بذنوبهم أكثر من أي يوم آخر من أيام السنة بصرف النظر عـن طبيعـة                   

) أي العبـادات  ( شئة عن عدم االلتـزام بالممارسـات        وعدد الذنوب المرتكبة أو حجم أو درجة التوبة النا        

  ‡.اليومية التي يفترض باالنسان المسلم أداءها والتي تُشخّص مرتبة المسلم أو تقواه أو التزامه

من الزاوية المنحنيـة للـشارع   . بعض النسوة يظهرن باكيات نادبات ، األجواء مفعمة باآلمال والتوقعات           

بعدها يتقدم حشد من المواكب     . تّساق مع النشيد المعزوف     إالصدور بتناغم و  القريب تتقدم مجاميع تضرب     

الجميـع يرتـدون الـسواد      . في خط طويل من الرجال حيث يتجمع ويتكردس وينشد ويضرب الـصدور           

ويتقدمون بأرتال وأنساق يضم الواحد منها أربعة أربعة وجنباً الى جنب إلمالء الشارع الغاص بالناس أو                

 له الزقاق الضيق المؤدي الى الشارع ، الكل يتبعون رجالً بلحية بيضاء حيث يتقدمهم الى األمام                 ما يتسع 

يـا  ((قليالً ، وهم يضربون على صدورهم كلٌّ بكلتا يديه والجميع يندبون ويصرخون وفي نـشيد واحـد                  

ضيقة ومن كـل  وفيما يمر الموكب يتعالى صدى األصوات بشكل ضخم في الشوارع واألزقة ال   )) . حسين

  . متداد جدرانها القديمةإناحية من نواحي المدينة وعلى 

ويعتبر هذا المشهد أحد الطقوس الدينيـة        . أصوات ومشاهد وإيقاعات عاشوراء تشّد المشاهد شداً كبيراً       

تُقـدم  إنهـا   . إنها عميقة وفاعلة ومفعمة بالروحية والمعاني المذهبية المعبرة         . المليئة بالرمزية والمشاعر  

كما إنها تذكّر المـؤمنين بـأن       .  تعريفاً واضحاً للشيعة وتُجدد عقْدهم أو عهدهم مع معتقدهم ومجتمعهم         

إن هذه الطقوس، مـع بعـض االختالفـات المحليـة           . جوهر دينهم ليس العمل وإنما اإليمان واالعتقاد        

او ، وفي العاصمة االيرانيـة      البسيطة، يمكن مشاهدتها نفسها وفي نفس اليوم في الهند في مدينة لوكن           

طهران ، وفي كربالء جنوب العراق وفي جزيرة البحرين في الخليج الفارسي، وفي مدينة النبطية جنوب           

لتزاماً دينياً  إإن إحياء يوم عاشوراء يعتبر عمل عبادي يدّل على التقوى، ولكنه ليس واجباً عبادياً أو  . لبنان

فـي  ) العبـادي (ات العبادية والدينية المعروفة، إذْ ال أساس لهذا الطقـس           كما هي بقية الواجبات وااللتزام    

ومع ذلك فإنه بمثابة إسالم ، وإن لم يكن بالشكل أو الرداء            . القرآن، وليس له وجود تطبيقي في زمن النبي       

   .الذي يعرفه الغربيون أو عرفوه وألفوه حول الدين اإلسالمي

معظـم   وما هو الشيء الذي ُيميز الـشيعة عـن الـسنّة؟           يع اذن ؟  ما هو التش  :  وهنا يثار سؤال مفاده   

النقاشات الغربية حول القضايا اإلسالمية والعالم العربي تتجه الى التركيز ، وغالباً ضمنياً ، على مـذهب                 
                                                 

‡
هذا هو اآلخر إجتهاداً من قبل الكاتب ليس بالضرورة أن يعتقد به الشيعة الواعون وإن كان بعض العوام يعتقدون بأن التوبة أو  

ة ربما تحصل في مثل هذا اليوم أكثر من غيره ، وإن في مثل هذا اليوم تُغفر الذنوب جميعاً بغض النظر عن جـسامتها أو                المغفر

  )المترجم. (فداحتها وهو فهم ساذج ومسطّح بالتالي لدى بعض عوام الشيعة وبسطائهم
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 ١,٣وربما يأتي هذا التوجه بسبب هيمنة األغلبية السنّية في العالم حيث يشكّل المسلمون الـسنة                . التسنّن  

 مليون نسمة ، أي     ١٩٥ الى   ١٣٠بليون من مجموع مسلمي العالم ، فيما يتراوح عدد المسلمين الشيعة من             

وفي قلب العالم االسالمي من لبنـان        .  بالمائة من المجموع الكلي للمسلمين     ١٥ الى   ١٠ما تقارب نسبته    

 ، تماماً وهـي     يع السنّة وحتى باكستان ، مع ذلك ، توجد هناك مجاميع كثيرة من الشيعة كما هي مجام              

 ٨٠دائرة تواجدهم االقتصادية والجيوستراتيجية في الشريط الحساس للخليج الفارسي، حيث يشكّلون نسبة             

  . بالمائة من السكان في هذه  المنطقة 

فكال المـذهبين أو الطـائفتين       . إن االنقسام بين الشيعة والسنّة هو الموضوع األكثر أهمية في اإلسالم          

سبالً خاصة لهما منذ األيام األولى للتأريخ اإلسالمي ، وكلٌّ منهما تزعم أنها تمثّل ، أو ترى نفسها                  حفرتا  

إن إنقسام المـسلمين هـذا ُيـشاكل أو يماثـل تقريبـاً االخـتالف               . ممثلة لألرثذوكسية الدينية األصلية     

المسيحية الـسابقة هـي التـي        الكاثوليكي في المسيحية الغربية ، وكما أن الصراعات          -البروتستانتي  

 الشيعي مستمر هو اآلخر لتشكيل أو هيكلة تأريخ         -شكّلت السياسة األوربية اليوم، فإن الصراع السنّي        

  .العالم اإلسالمي ، وعموم الشرق األوسط

 ن التسنن والتشيع ال يختلفان في فهم تأريخ االسالم ، وفهم الشريعة والقانون االسالميين وحسب ، وإنمـا                 إ

في أن كلّاً منهما يتنفّس روحاً أو نفساً خاصاً لاليمان والمعتقد والتدين وبالتالي فإنهما يغذّيان مزاجاً خاصاً                 

 كما أن الخصومة بينهما تعود الـى األيـام   .في مسألة ماذا يعني أن تكون مسلماً ومنهجاً فريداً ألتباعهما    

معظم المسلمين فـي تلـك      .  م   ٦٣٢لنبي محمد عام    األولى لالسالم وأزمة الخالفة التي  أعقبت رحيل ا        

إنتهجوا الُعرف القبائلي حيث يقوم على أساسه إنتخاب رجال الزعامة الكبار   ) حاملي لواء التسنّن  (الفترة  

حتراماً بين المـسلمين ليكـون      إختيار أكبر الزعماء سناً وأكثرهم      إ وهكذا تم    .السن وهو عرفٌ كان سائداً    

ولقد وجد المسلمون األوائـل     ) . أي أبو بكر  (مجتمع االسالمي ، أو األمة االسالمية آنذاك        رئيساً أو قائداً لل   

، ) أمتي ال تجتمع أبداً على باطل أو خطـأ        : (تبريراً كافياً لهذا اإلجراء في إعالن النبي أو قول له مفاده            

د كونه مسلماً نموذجياً وإن  مجرستثنائية وإنماإفبالنسبة للسنّة ، ال يحتاج خليفة النبي الى مواصفات روحية 

وهكـذا  قتدار وبأخالقية إسالمية مقبولة ،      إستطاعته توجيه شؤون األمة االسالمية الدينية والسياسية ب       إفي  

عتباره والد إب ( father in law) أي عمه(صديق النبي المقرب ، وأباه في القانون . إختار السنّة أبا بكر

 sonوعة قليلة من صحابة النبي إعتقدوا بأن إبن عمه، وإنه في القانون مجم. كخليفة له ) زوجة النبي

in law هو األكثر كفاءة وأهليةً للقيام بهذه المهمـة ، فـضالً   ) بإعتباره زوج إبنته( علي بن أبي طالب

وفي النهاية فرض اإلجماع نفـسه ،        . عن كون ذلك رغبة النبي نفسه الذي كان يتزعم المجتمع المسلم          

  . المنشقّين ، بمن فيهم علي، على قبول أبي بكر زعيماً للمسلمين وحتى

ستمر حكمهـم   إالسنّة يسمون هؤالء األربعة ، الذين        . أعقب أبو بكر، كّل من عمر وعثمان وأخيراً علي        

 Caliphs Rightly م بالخلفـاء الراشـدين   ٦٦١ الـى  ٦٣٢بالتعاقب مدة ثالث عقود ، أي من سـنة  
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Guided . بين وكانوا على        لقد كانواسن معرفٍة بهـا      إ جميعهم صحابة النبي المقرطّالع بقضايا الدين وح .

  .وبالنسبة للسنّة أيضاً فإنهم يعتبرون عصر هؤالء الخلفاء العصر الذهبي لإلسالم

وهي حقبة كانت السلطة السياسية خاللها مستمرة بتطبيق القيم اإلسالمية األصيلة المنبثقة عن الدين، وهكذا      

  .قي المجتمع اإلسالمي قريباً من جذوره الروحية ب

قُتل فلقد  .  ، مع ذلك ، دللّت على إنها كانت بعيدة عن روح اإلنسجام واأللفة             الخلفاء الراشدين وحتى حقبة   

 م من قبل جنود مـسلمين       ٦٥٦غتياله سنة   إ ، واألكثر إثارةً إن عثمان تم        عمر من قبل أسير حرب إيراني     

لذلك تعرضت األمة اإلسـالمية الفتيـة       . ل دمه على القرآن الذي كان يقرأ فيه أثناء قتله         متمردين، وقد سا  

غتيال خليفة  إآنذاك الى صدمة كبيرة بسبب هذا المشهد الالفت والصارخ وكيف إن المسلمين يجرأون على               

  .النبي وبهذه الطريقة

  § . أي بخالفتهليع قد أحاطت بالخليفة عثمانغتيال إلقد كانت اآلثار التي أعقبت 

 ، وكـان    إبنة أبو بكر أي زوجة النبي عائشة      أن يواجه التمرد الذي ضم      ) أي على علي  ( كما كان عليه    

بـن  إعليه أن يكظم غيضه ، وإْن بصعوبة ، ولكنه فوجئ بمواجهة تمرد آخر ، أو تحدي آخر أقوى يقوده         

ذاك وكان يطالب علياً باالقتصاص مـن قتلـة         بن عمته معاوية الذي كان حاكماً لدمشق آن       إعم عثمان، أو    

  . **)أي االقتصاص لقتله (عثمان 

قد أخذت بسرعة صفة الصراع على السلطة       ) أي عدالة االقتصاص  (إنَّ مطلب القبائل في تطبيق العدالة       

 ،  حرب أهليـة  وفعالً ، كانت النتيجة ، أْن نشبت         . )معاوية(وحاكم دمشق   ) أي علي (بين الخليفة الجديد    

ولم تنته تلك الحرب أو آثارها إال بعـد         . ورطت األمة اإلسالمية ، وأوقعتها في وحل الصراع والفوضى        

غتيال علي من قبل متطرفين غاضبين ومنفعلين كانوا يلوموا كالً من علي ومعاوية في كونهمـا سـبب                  إ

بدأت حقبة الحكم األمـوي     وهنا  ستغّل معاوية حقد هؤالء وغضبهم على علي الدعاء الخالفة ،           إاألزمة ،   

م وكانت دمشق هي مركز هذا      ) ٧٥٠ - ٦٦١( أو الساللة األموية التي إستمرت قرابة القرن من سنة          

  .الحكم

ـ   . المسلمون السنّة قبلوا بخروج معاوية او تمرده على علـي    نتهج إلكنه كان بحاجة الى سلطة دينيـة ف

ري التفكير بها فتحول الخلفاء في ظـل األمـويين الـى            نظاماً خاصاً مفاده إن اإليمان حاجة يمكن أن يج        

أي (بابوات وقياصرة يفوضون سلطة القضايا الدينية الى فقهاء ومتخصصين وخبراء وأساتذة وهم العلماء              
                                                 

لقد إستأثر فأساء األثرة ، : ( تى قال لبعض قاتليهعلماً بأن علياً كان حريصاً في الدفاع عن عثمان والحيلولة دون قتله ح §

  ). المترجم. (راجع كتب التاريخ لدى السنّة والشيعة ... ) وجزعتم فأسأتم الجزع
**

علما بأن الذي قام بقتل عثمان وخطّط لذلك كان عدداً هائالً من المسلمين كانوا  قد جاءوا من كل أرجاء العالم اإلسالمي  

  ).المترجم( فوقعت الواقعة -ولكنهم فشلوا ) حسب فهمهم(يفة الستتابته وأحاطوا ببيت الخل
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وكان السنّة مع هذا التوجه أي مع توجه الحكام في مجاراتهم للموقف التقليدي بقبـولهم               . ) علماء دين 

م ما دام يقيم لهم النظام ، ويحميهم ويحمي االسالم ، تاركين الشؤون الدينية بأيدي               شرعية النظام الحاك  

  ) ٣(.العلماء

ستون سنة من االستبداد أو الطغيان أفضل من يوم واحد من الفوضـى       : (( وهكذا صار القول المشهور     

  . مهيمناً على روح الموقف السنّي وفهمه لإلسالم††))المدنية

ين لم يكونوا متّفقين مع هذا المنهج ، وقد قام التشيع مناهضاً لهذه الفكـرة علـى                 إال إن جميع المسلم   

غتيال علي ، وتحول الخالفة الى ملكية الذي أعقب هذا االغتيال ومـا             إوكان  . خلفية معارضة الشيعة لها   

قلية مـن   نقالب في فصل الدين عن السلطة السياسية تحت الحكم األموي ، كل ذلك أدى باأل              إجاء بعده من    

المسلمين إلثارة نقطة جدلية خالصتها أن كّل الذي تم تمريره من هذه األمور لم يكن من ثمار التفويض أو                   

إن جذور  ) أي هذه األقلية الشيعية     ( فقد رأت   . الرضا اإللهي وإنما من تفويض وإيحاءات حماقة اإلنسان         

قـد  إذ أن المـسلمين كـانوا       .  خليفة النبي األول   ختيارإالمشكلة، وبالرجوع الى الخلف ، تعود الى مسألة         

( ختيار زعمائهم ، وإن هذا الخطأ هو الذي مرغ إيمانهم وجره الى الوحل والعنف والفوضى                إأخطأوا في   

رفضت اإلقرار بـشرعية الخلفـاء      قد  ن األصوات المعارضة لذلك االختيار كانت       إ) . في السنين الالحقة  

جادلين بأن اهللا ال يمكن أن يوكل دينه ألناس عاديين أو مخلوقـات بـشرية فانيـة                 مالراشدين الثالثة األوائل    

، وبالتـالي  ختيارها بالتصويت أو االستفتاء من قبل األمة إويتمordinary mortals  ومعرضة للموت 

 ،  سالميةهم الزعماء الحقيقيون لألمة اال    ) أهل البيت ( الذين باتوا ُيعرفون بإسم      -فإن أفراد عائلة محمد     

جرى في عروقهم وإنهم حملوا جينات كارزميته وخصائصه الروحية والتي كان اهللا            قد  ألن دم النبي كان     

وهكذا يصبح أبو بكر وعمر تحديداً على خطأ لتجاهلهم رغبة النبي في كيفيـة            ) ٤. (ألبسها أي أوجدها فيه   

هـذه  . نتخاب خليفة إ ساعدة الختيار أو     جتماع في سقيفة بني   إنتقال أو نقل سلطته ، بدعوتهم الى        إوجوب  

  ‡‡)٥. (الرؤية ستكون نظرة تأسيسية بالنسبة للتشيع

              النبي   إبعد فترة صاخبة ومضطربة ، بدأ المنشقّون والمعارضون وخصوم األمويين ، بتعريف علي بن عم

لذي كان يفترض أن  أي زوج إبنته بأنه الشخص اson - in – lawبنه في القانون إبنه الفاضل بالتبنّي وإو

ووفقاً للعديد من الروايات فإن حامل لواء اإلسالم األول         . يكون خليفة للنبي وبدون جدٍل أو نقاش أو منازع        

علي ومنذ فتوته وهو قبل العشرين من عمره ،كان يعد البطل في كل معارك االسالم األولى وكان معروفاً                  

                                                 
††

  .تُنسب هذه المقولة لشيخ االسالم ابن تيمية وآخرين 
‡‡

 وكما يقول المؤرخون المسلمون إن األنصار هم الذين دعوا الى اجتماع السقيفة ورشّحوا سعد بن عبادة ليكون -جدير ذكره  

ع عمر بذلك هرع مسرعاً الى السقيفة لينفّذ ما نفذه في إنتخاب أبي بكر الخليفة األول بدل سعد خليفة لرسول اهللا ، وحين سم

  ).المترجم. (الذي رفض تلك البيعة ألبي بكر واستمر رافضاً حتى قتل في زمن عمر
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لداللة الرمزية على ذلك هو سيفه االسطوري ذي الـشوكة          وكانت ا بفروسيته الفريدة وشهامته وبطولته ،      

  ).ذو الفقار(واللسان المسمى 

وفي خطة معروفة كان علي قد خاطر بحياته يوماً ونام في فراش النبي من أجل أن يوهم الـذين جـاءوا                     

وحية األولـى   وهكذا يكون علي هو الجبهة الر     . الغتياله، ويمهد للنبي طريق الهرب من مكة الى المدينة          

أي شـاه   ) ( ملك الرجـال  ( و) أسد اهللا   (و) أمير المؤمنين   ( يلقبون علياً بأنه     إنّهم) §§(بالنسبة الى الشيعة    

ال سـيف إال ذو     : (( بل كانوا يهتفون ويضيفون   ) ال بطل أو ال فتى إال علي      ( ، و ) مردان باللغة الفارسية  

  *** ).يا علي ساعدني( أي ) يا علي مَدد( نجدة علي بقولهم كما إنه شائع بين الشيعة االستغاثة ب)) . الفقار

 ترك وصية بهذا الخـصوص      قدختار علياً خليفة له ، و     إالشيعة األوائل كانوا يجادلون بأن النبي هو الذي         

 أثناء حجته األخيرة الى مكة بقولـٍة يتناقلهـا المـسلمون            غدير خم مخبراً بذلك جمهوراً من المسلمين في       

ختيار علي بوصـية    إبهذه العبارة أو الجملة تم      )) . فهذا علي مواله  ) أو سيده ( من كنت مواله    : (( بنصها

 هي  التأريخ الذي تم  فيه تنصيب النبـي           غدير خم إذ تُعتبر مناسبة     . - حسب فهمهم أو تفسيرهم    –محمد  

Anointed Ali الشيعي لعلي خليفة له ، وكانت بذلك قد دخلت كيوم تأريخي مهم في التقويم.  

بمعنى المنفّـذ   ( ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا ، وعلي ولي اهللا            (( وبالنسبة للشيعة فإن شهادة اإليمان هي       

  .))وإرادته) ألحكام اهللا 

ختير مؤخراً كخليفـة ، وإن أتباعـه        أرغم أنه   ) ٧(ن علياً بالنسبة للشيعة هو الخليفة الشرعي        إولذلك ، ف  

 يعتقدون بأن االغتصاب االبتدائي األول لحقّه في الحكم مـن           -تسميتهم الحرفية    كما هي    -) شيعة علي   (

متّص أو فرغ سلطة االسالم المثالية مـن محتواهـا          إقبل أبي بكر وعمر وعثمان هو السبب الجدي الذي          

  .الحقيقي وحجب أو حبس نموذجها األعلى

 يجب أن يعقب النبي كخليفة ، وإنما في وظيفـة  كما إن الشيعة ليس فقط ال يتّفقون مع السنّة في تسمية من   

( فالسنّة الذين إشتُقّ إسمهم مختـصراً مـن عبـارة           . هذا الخليفة والدور الذي ينبغي أن يلعبه أو يؤديه          

يعتقدون بأن خليفة النبي إنما يعقبه فقـط فـي دوره           ) جمهور الحديث واإلجماع  (أي  ) السنّة والجماعة 

يس لسبب عالقته أو قرابته الخاصة من اهللا أو الرسالة النبوية، وبالتالي فـان              لقيادة األمة اإلسالمية ول   

إجماع االمة اإلسالمية الذي إنتخب أبا بكر وجاء به والخلفاء الراشدين الذين أعقبـوه يعكـس حقيقـة                  

جب  والتي ي  -وعبر التأشير على وجهات النظر هذه تتساوق الفكرة الروحية المقاربة           . الرسالة االسالمية 

 البروتـستانتية المختلفـة فـي    low church) الكنيسية الدنيا((أن تعرف أو تُقارب في الغرب مع فكرة 

                                                 
  

***
يرها التي أضافها له وُعرف بها ، عن غ) ص(يبدو أن الكاتب هنا ال يفرق بين األلقاب التي ُمنحت لعلي من ِقبل النبي  

  .الفارسية طبعاً) ياعلي مدد ( المحبون والعاشقون وبسطاء الشيعة على إمتداد التأريخ مثل األخيرة 
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 التي تؤكّد بأن المؤمنين كّل المؤمنين، بإمكانهم أن يفهموا الحقيقة الدينية بطريقة وبدرجة تجعل -المسيحية 

  .التي عند غيرهمالوسطاء الخاصين بين اهللا واإلنسان ليس بالضرورة أو الدرجة 

فبمـا إن   . يقوم التشيع على تقييم أكثر تشاؤماً لتضخيم الشيعة لفكرة نزوع االنسان نحو الخطأ أو الخطيئة                

اإلنسانية أو الجنس البشري لم يكن بإمكانهم العثور على فكرة الخالص إال بعد مجيء األنبياء أو بعـثهم                  

ن النـاس بعـد     إ - وفي نفس اإلتجـاه      – والدين ، فكذلك     إلنجاز المهمة وهداية البشرية نحو فكرة الخالق      

ستثنائي من أجل هدايتهم ودعـوتهم علـى العـيش          إرحيل النبي بحاجة الى أناس مقدسين وإلهيين بشكل         

بـالطبع لـيس    ( إن ذرية علي، المعروفين إجماالً باألئمة       ) ٨.(الحقائق الداخلية للدين   بانسجام وتراٍض مع  

بإمكانهم أن يؤدوا أو يواصلوا أداء هذه ) ن يؤمون الناس في صالة الجماعة في المساجد     األئمة العاديين الذي  

العلماء ورجال الدين من ناحيتهم يمكـنهم       . المهمة، مجددين وداعمين لهذا العقد المقدس بين االنسان واهللا        

ة الحقيقيـة ، كمـا      وبدون القياد . حْمل المهمة ومواصلة طريق األئمة في صيانة وحراسلة مبادئ الدين           

ومن هنا يمكن القول بأن الخالفات بين       . يؤكّد الشيعة ، فإن حقيقة اإليمان وجوهر االسالم ربما يضيعان         

  .نثروبولوجيةإالسنّة والشيعة ليست سياسية فقط وإنما ثيولوجية و

كانه النفاد الى   يعتقد الشيعة بأن النبي يمتلك مؤهالت روحية خاصة ، في كونه معصوماً من الخطأ ، وبإم               

كثر من ذلك ، بأن علياً وأعقابـه    أكما يعتقد الشيعة ،     . المعنى المخفي أو غير المنظور في التعاليم الدينية         

من ذريته يمتلكون هذه المؤهالت الخاصة التي يفتقدها عموم الناس ، وإنهم يحملـون أو حملـوا النـور                   

إنهم . طّالعاً على خفاياه ومكنون أسراره ومعارفه الدينية      إ إنهم أوصياؤه وثقاته ، وكانوا األكثر     . المحمدي

وحدهم القادرون على فهم وترجمة المعاني الداخلية والعميقة لالسالم ، قبال الفهـم الـسطحي والتجـسيد                 

وما دامت رغبة النبي وإرادته في وصيته لعلي ألْن يكون عقباً له  في الخالفة،  ).٩. (الخارجي المجرد لها

إن الخالفة لدى السنّة أنجزت من وظائف النبـي         وفاء للنبي بالتأكيد هو رفْض قبول أي بديل آخر،          فإن ال 

  .أقل بكثير مما أنجزته اإلمامة لدى الشيعة 

إذ أن الدين ال يعتمد في قبائة على نمـوذج ومواصـفات             . إن الفهم السني للسلطة تركّز في حفظ النظام       

فقهاء .  قدرة هذه السلطة في حفظ االيمان ومساعدته على البقاء والنمو          السلطة السياسية ، وإنما فقط على     

طوروا نظرية الحكومة مادام الحكّام قادرين علـى تـوفير األمـن            قد  القرون الوسطى من السنّة  كانوا       

فليس على السالطين أن يكونوا زعماء      ) ١٠.(واالستقرار وحماية األمة االسالمية، أو المجتمع االسالمي      

وبالتالي فإن بإمكان المرء أن يقول هنـا إن         . يون ، أو يزعموا أنهم جاءوا إليجاد نظام إسالمي كامل         روح

هدف الحكّام الرئيسي هو حماية القيم االسالمية ومصالح االسالم أكثر من إدراك وتجسيد مثلـه الروحيـة       

  . العليا بالكامل
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 الشيعي ، الذي ينكر الشرعية لمثل هؤالء الخلفاء         وهذا ما يميز التوجه السني نحو السلطة قبال التوجه        

   †††. والسالطين

في غضون القرن التاسع في الحقبة المشتركة ، راَح الفقه السنّي يعرف األداء الصحيح للدين حينما مـنح                  

ختلفت مدارس الفقه الـسنّي     إوهنا  . العلماء والخلفاء حق تأسيس موازنة بين حدود الدين وحدود السياسة           

 ، في منهجيتها وفلسفتها وفهمها للقـانون        الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي   بعة التي توزعت بين     األر

فقد راحت الثيولوجيا السنّية آنذاك     . والشريعة ، وإْن لم تختلف على القضايا األكبر التي عرف بها التسنّن             

الشرح أو التفسير العقلي المتعلّقة بتجسيد      تدور حول النقاشات أو السجاالت المتعلّقة بطبيعة الخالق ودائرة          

  .قدرة اهللا وإرادته

 عن جـد    اَإذْ بعد رحيل علي، أصبحت الخالفة ملكاً وراثياً يتوارثهم الحكام أب          . التشيع أخذ منهجاً مغايراً     

ـ     .  باألمويين الذين جاء بعدهم العباسيون وساروا على نفس المنوال         اَابتدء ي رفض الشيعة سلطة الخلفاء ف

دمشق وبغداد وإستمروا في جدلهم مؤكّدين إن الزعامة ، أو الزعماء الحقيقيين في اإلسـالم يجـب أن                  

إن إصرار الـشيعة فـي      . بنة النبي إعبر الزواج بين علي وفاطة      ) المتولدين(يأتوا فقط وفقط من خالل      

ني، وشكّلت تحدياً   كون ذرية النبي هم وحدهم حاملوا شرعية السلطة تقاطعت بشكل واضح مع الفهم الس             

هذا الصراع الذي نتج عن هذا الفهم أو هذين الفهمين هو الذي عمق مـسألة               . جدياً أمام سلطة الخلفاء   

  .الخالف وساهم في تشكيل هيكلية كلٍّ من التسنّن والتشيع في قابل األيام

التي جـرت علـى      والمعركة   حصار مدينة كربالء  لقد تبلورت وجهة النظر الشيعية هذه بشكل واضح في          

 بقتل ، بل ذبح نجـل علـي ،          يزيد األول  م عندما قام جنود أبناء الخليفة األموي الثاني          ٦٨٠أرضها عام   

ثنين وسبعين من أصحابه وأهل بيته بحيث صار هذا الرقم رمزاً لللتضحية واالستشهاد ومنذ              إ مع   الحسين

إن رفض الحـسين االعتـراف      )  المترجم -ن  أي التضحية في سبيل القيم والدي     . ( ذلك الحين و الى اليوم    

  فقد كـان  . بشرعية الخليفة األموي كان موقفاً عاطفياً أو عقلياً تقاسمه الحسين مع أهل الكوفة عاصمة علي

العديد من الكوفيين عبيداً تحرروا تواً ، ومعهم سجناء حرب فُرس نهضوا للثورة ضد التمييـز العرقـي                  

  .ي بوضوحللعرب الذي وسم الحكم األمو

 ،ومنذ ذلك الوقت إستحوذت هذه المدينة القريبة من النجف على نغمة ورنين عاطفيين خاصين بالشيعة              

 مـن   مقتدى الصدر ك رمزياً الرجل المهيج، مثير الفتن والقالقل العالم الشيعي           عندما تحر  ٢٠٠٤ففي سنة   

                                                 
†††

يؤكد الفهم السنّي لنظرية الحكم ان على المسلمين أن يطيعوا الحاكم المسلم مادام يقيم الصالة ويصوم ويحج البيت وال يأمر  

 كثيراً في مواصفات هذا الحاكم وتفاصيل حياته ، وهل يفعل المعصية أم ال ، وليس لهم الحق في وال يستغرق السنّة. بمعصية

 وراجع األحكام راجع كتابات ابن تيمية وغيره في هذا السياق. - حسب تعبير فقهائهم-  بواحاً الثورة أو الخروج عليه ، إال إذا ارتكب كفراً

 ).المترجم) (سمع وتطيع لألمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وسلخ جلدك ت((وصحيح مسلم حيث جاء فيها . السلطانية 
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بيض فإنه كان يرمز بذلك طْرح حلّه فـي         بغداد الى الكوفة بإلقاء خطاباته وهو يرتدي الكفن الجنائزي األ         

  .دعم ورعاية التحدي المسلّح المناهض ألمريكا والتحالف وسلطة الحكومة العراقية

تخّذ يزيد قراره بسحق الحسين وثورة الكوفيين بالقوة، حيث أرسل جيشاُ عرمرماً قوامـه اآلالف             إوبعد أن   

صار على قافلة الحسين أو مخيمه الذي قـرر كـّل      من الرجال الى تلك المنطقة، قام هذا الجيش بفرض ح         

  .تنفيذ مقاومة باسلة وعنيدة) بن الحسين علي الذي كان مريضاً إما عدا ( الذكور فيه 

اليوم في صفوف الشيعة ، تُعتبر فروسية الحسين وبطولته وكذلك بطولة وفروسية أخوه وحامل لوائـه                

  . األسطورية الفريدة في التأريخالعباس من قبيل المقاومات النادرة، والمالحم

    فقد ثبت الحسين وأصحابه في األرض وظهورهم الى سلسلة من التالل وهم يجرعون الجـيش الـسوري                 

  ) .من النقاش والجدل(مرارة ستة أيام شديدة ومرهقة ، )  المترجم-أي الشامي (

هب الشيعي التقليدي، بقطع المـاء       ، وهو شخصية ملعونة اليوم في المذ       شمربعد ذلك قام الجنرال األموي      

األمر الذي فتح أجواء    ) . المترجم) (عْبر قطع الطريق المؤدي الى شريعة الفرات      ( عن الحسين وأصحابه    

عتقـاٍد  إمتحمساً بشجاعة موروثة ، ويأس وإحباط من اآلخرين ، ومؤمناً وب          . المعركة على كل االحتماالت   

 العـدد بتحـدي     اتي يخوضها، قام الحسين ورجاله العطاشى القليلـو       راسخ بعدالة القضية ونُبل المعركة ال     

قُطّعـت رؤوس القتلـى ، وتُركـت        . األمويين وإلزام جيشهم الذي يفوقهم عدداً وعدة بتمزيقهم وذبحهـم           

أجسادهم تتعفّن في رمضاء الصحراء وحرارتها المحرقة، فيما ُحملت رؤوسهم على أسنّة الرماح لكـي               

  .ها في الكوفة قبل أن تُرسل الى الخليفة األموي في دمشقيتم االستعراض ب

أما جسد الحسين ، وأجساد أصحابه الذين قُتلوا معه فقد دفنت في أرض المعركـة مـن ِقبـل القـرويين                     

ولقد رسمت األسطورة الشيعية هيبة ورصانة الموقف الحسيني النبيل كما يرسم الفنان صورته . المحلّيين

صورة الحسين هذه ، في عرضـها المهيـب، بحاجبيـه المقوسـين وعينيـه      . يدوهيبته في محكمة يز 

الثاقبتين، هي نفسها التي يحملها الشيعة في مخيلتهم عنه ، ويضعونها على بوابات المحالت وتزين بها                

  . الشبابيك في شوارع كربالء في المحالت العامة

مقام (حيث المكان الذي يسميه المصريون اليوم دفن في القاهرة قد يعتقد المصريون بأن رأس الحسين كان      

  ).أي سوق الخليلي( ويقومون بزيارته، وهو مسجد كبير يتصدر بوابة بازار خان الخليلي ) سيدنا الحسين

رافقت رأس أخيها الى دمشق ، وهناك وقفت بشجاعة وبطولة تدافع عن            قد   فكانت   زينبأما شقيقة الحسين    

كان مريضاً في كربالء ، كما (  ي بقي حياً من عائلة الحسين ، وهو علي الذيحياة النجل الذكر الوحيد الذ

فـي الـساللة   (  ستمرارية التشيع إوهو الذي سيعقب أباه كإمام رابع عند الشيعة ، وبذلك تُؤكّد           ) مر ذكره 

زينب هذه أصبحت شاهدة على واقعة كربالء وعاشت من أجـل أن تـروي هـذه                . )  المترجم -العلوية  

وهوالعمل الذي قامت به أحسن قيام فعالً حيث جعلت مـن بطولـة الحـسين حكايـة                  . الواقعة لألجيال 

ـ    . إن التشيع مدين بوجوده إلى إمرأة     . أسطورية، وكأنها منحت التشيع بعداً من أبعاده        ىولذلك فإنه يحتف
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إن نساء مثل زينـب      ) ١١.(نبالشخصيات النسائية ، والرموز األنثوية وبشكل ال يرى له نظير في التسنّ           

وأمها فاطمة لعبتا أدواراً رئيسية في تأريخ الشيعة ، وهما يمثالن دور التقوى والطهارة والذي أشبه ما                 

يكون بالدور الذي تلعبه العذراء مريم في المعتقدات والعبادة المعروفة فـي الكاثولوجيـة والمـسيحية                

 القاهرة ، وحيث يقام لها اليوم مسجد معروف تؤمه النساء لقد عاشت زينب معظم حياتها في . األرذوكسية

تم دفنها في دمشق ، وإن مرقدها اليوم كـائن فـي مـسجد              . ويجلسن في المكان الذي كان يقوم فيه بيتها       

 في قلب العاصمة السورية، وقد صار مكاناً مقصوداً ومحبوباً يؤمـه            مسجد السيدة زينب   يسمى   معروف

  .ماً للزيارة والتبركالحجاج الشيعة دائ

وكما ينقل عن زينب ، فإن االستشهاد الدامي لحفيد النبي هو الذي ساهم في إلهاب الحس الشيعي وإشعاله                  

  .بصدمة الفاجعة

حسين منّـي وأنـا مـن       : (( لقد كان الحسين الشخص المفضل للنبي ، وإن ترديد الشيعة لقولة النبي فيه              

غتيال الحسين وبشاعتها، وإنما للتأشير بأن أفعال الحسين كانـت          إ شيةوحليس فقط لتأكيد جسامة     )) حسين

كما إن وحشية الجيش األموي بإرتكابه هذه الفعلة الشنيعة كانت قـد صـدمت              . تمثّل رغبات النبي فعالً   

فـإن الطريقـة    ومهما ذهب الناس في توصيف أو ذكر خصائص ثورة الحسين ،            . العالم اإلسالمي آنذاك  

ا ذبح ذرية النبي تعكس الطغيان األموي، وتستفز الكثيرين، وتؤشر على وحشية الخليفـة              التي تم خالله  

ومن هنا إنبثقت الثورات، وجاءت إستعراضـات ومـشاهد الحـزن           . الحاكم أو حكم الخليفة المتوحش      

  .المفتوحة والى اليوم

ذا االنـدحار سـهل علـى    ولكن هندحار الحسين مظاهر التحدي المباشر للخالفة لألموية،      إوبعد أن أنهى    

الشيعة والتشيع حيازة أرضية صلبة للتأسيس لمفهوم المقاومة األخالقية ضد األمويين ومنهجيتهم فـي              

، إن االندحار العسكري أو الهزيمة العسكرية عبدت الطريق لمشاعر أعمق في الضمير المسلم           ) ١٢ (الحكم

لطة األموية، وإنما بصفته مقاومة أخالقيـة،       وهنا دخل التشيع ليس بصفة التحريض السياسي ضد الس        

إن  . ورفض معنوي لألرضية التي أسست لها تلك السلطة والقواعد التي اعتمـدتها وزعمـت تمثيلهـا               

متداد العصور يدوي حتى في ضمائر العديـد مـن أهـل            إالنموذج القيمي الذي رسمه الحسين ظل وعلى        

 Moien Aldin ُمعين الـدين جـشتي   الهندي المشهور ومثال على ذلك المقدس الصوفي  )١٣.(السنّة

Chishti                  وهو رمز المع وشخصية سامية في التأريخ االسالمي في جنوب آسيا، ومرقده اليـوم فـي ، 

وكان حامياً  ) شاه(كان معين الدين قد كتب قصيدة أعلن فيها بأن الحسين كان ملكاً             . أجمير في راجاستهان  

هذا الثناء البليغ لـ جشتي بخصوص الحسين أصبح مؤثّراً         . د ولم يقدم يديه   للدين، وقد قدم رأسه الى يزي     

بشكل كبير، بحيث صار المسلمون في جنوب آسيا من الذين يزعمون أنهم من ذرية الحسين يفتخـرون                 

  ).شاه(بها والى اليوم وصار ُيطلق عليهم لقب الشرف المعروف بـ 

لتشيع وحسب ، ورمزاً مقدساً لمفهـوم الزعامـة فـي العـالم     وبالتالي فإن الحسين لم يُعد حامل لواء ا  

االسالمي ، وإنما رمزاً ُيحتذى به في الفروسية والشهامة وقيم الشجاعة في الوقوف ولو مجرد الوقوف                
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ستشهاده إ كما بات التشيع يعرف بحب الشيعة العاطفي للحسين الذي كان            ،ضد االستبداد والقهر والطغيان   

دامية تتمظهر بضرب الشيعة صدورهم وقلوبهم حباً في الحـسين وغوصـاً فـي التقـوى                تجربة درامية   

لقد ترك إستشهاد الحسين للشيعة نموذجاً آخر للسلطة يختلف عن ذاك الـذي حـاول الـسنّة                 . والتدين

نها وهكذا صارت كربالء رمزاً للمعاناة والعزاء والسلوان ، ولك        . الشروع ببنائه في بداية الحقبة األموية     

تفيد ضمناً رفض المسلم الحقيقي ألية سلطة تقوم على أسس ذرائعية أو تُحصر لتنفيذ إرادة ظالمين ، بل 

 وليس فقط تلك التي مثلها الخلفاء أو إنما أي حاكم ال         -إنها إرادة تحدي صريح ألية سلطة غير شرعية         

 ما وظّفوا قـصة الحـسين فـي         ولذلك فإن الشيعة غالباً   ). ١٤ (يرتفع الى المستوى الشرعي المطلوب    

وهو ما حصل مع قوات الشاه في ايـران         : الكشف عن صراعاتهم أو منحها هوية في العصور الحديثة          

 ، وضد القطعات العسكرية االسرائيلية في جنوب لبنان في الثمانينات ، وكذلك ضد عصابات               ١٩٧٩عام  

ين التي أعقبت حرب الخليج األولى في آذار        صدام حسين في العراق أثناء االنتفاضة المعروفة ضد البعثي        

   ‡‡‡.١٩٩١عام 

                                                 
‡‡‡

إن حركة الحسين يمكن أن تُوظّف إيجابياً ضد الحكام المستبدين ، ليس من ِقبل الشيعة فقط ، وإنما من : وهنا يمكن القول  

، وهذا يعني في الوسط االسالمي، سنياً كان أم ِقبل جميع األحرار والشرفاء الذين يثورون من أجل المبادئ الحقّة والقيم النبيلة 

شيعياً، إن إصرار الحسين على مواجهة يزيد األول ونظامه االستبدادي الوراثي ، يمثّل الشرعية االسالمية الحقيقية ضد الشرعية 

بالء يمكن أن يكونا رمزين وهذا يعني أيضاً فيما يعنيه أن الحسين وكر. المزيفة التي إدعاها يزيد والخلفاء األمويين من بعده

مهمين بل ضروريين ليس للشيعة فقط وإنما لكل المسلمين بل لكل الثوار حين يواجهون الطغاة والمستبدين، وتحديداً أولئك الذين 

  ).المترجم(يتلفّعون بالدين ويحكمون باسمه زوراً وإفكاً 
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تُعبر الهوية الشيعية عن نفسها عبر كيانيات وممارسات يومية عديدة، إضافة إلى العلم المثلث األسود الذي                

النسوة الشيعة المتدينات غالباً ما يرتدين اللون األسود ، كما يفعل           . تعتلي رأسه يد إنسان منحوتة ومزخرفة     

الـشيعة  . ختاروا هذا اللون تقليدياً لمالبسهم أو جببهم المهلهلة العريضة        إلقادة الدينيون من الذكور ، الذين       ا

  .يسبلون أيديهم الى جانبهم عند الصالة ، أي عكس السنّة الذين يقبضونها

  .ياء والصالحين شتقاقاتها من األسماء السنّية الشائعة والمعروفة لألولإوغالباً ما يعرفون بأسماء تأتي 

) سيد باللغة الفارسية وسيد بـاألردو     (أما الشيعة الذين يلتحقون بنََسبهم الى األئمة فإنهم يحملون لقب السيد            

. والذي يجري التعامل معه ، أي مع هذا اللقب أو صاحبه ، من قبل الشيعة بشيء من التبجيـل والتقـدير                    

آيـة   كان سيداً ، كما هو       آية اهللا الخميني  .  سود أيضاً  هؤالء السادة ورجال الدين الشيعة يرتدون عباءات      

  . الزعيم الديني األعلى بين العراقيين الشيعة اليوماهللا السيد السيستاني

هو حـب الـشيعة للـصور       .  الذي يضايق مشاعر السنّة    -ولكن ، وربما يكون المميز األكثر وضوحاً        

  .ء األئمةالبصرية ألئمتهم تعبيراً عن إخالصهم ووالئهم لهؤال

لئال تكون  ) التي يميل إليها الشيعة   (إن السنّة يمتعضون وأحياناً يقطّبون حواجبهم على هذه الفنون البصرية           

بعبـادة  هذه الفنون حوافز أو دوافع ممكنة أو خفية ، إن لم تكن تعبيرات صريحة وواضـحة قـد تـذكّر           

  .األوثان

وعلى . شيعة يبدو منتقعاً أو متشرباً بهذه المتظهرات الصورية       وعلى النقيض من ذلك تماماً ، إذْ إن تدين ال         

ستخدام الناس لهذه الصور وخاصة صور األئمة وحتى النبي         إالرغم من أن علماء الشيعة ال يتساهلون مع         

عتزاز إن صور علي والحسين مثالً ، وهكذا اللوحات التـي           إمحمد ، إال إن الشيعة يحملونها ويتداولونها ب       

م عليها معركة كربالء ومشاهد أخرى مماثلة من حياة األئمة تطرز بيوت الشيعة ومحالتهم وتُعرض               تُرس

فـاللون  : في المسيرات والمناسبات وجنباً إلى جنب مع األلوان الصارخة األخرى التي ترمز الى التشيع               

سين ، واألخضر الى    ستحضار شهادة الح  إاألسود يعبر عن الحزن على مصير علي ، واألحمر يرمز الى            

هذه الصور الفنية الشائعة عند الشيعة تلعب دوراً        . متداد دم النبي في عروق قرباه     إشرف الساللة النبوية و   

.  في عدد مـن فـروع المـسيحية    Iconic Imagesأشبه ما يكون بالدور الذي تلعبه الصور األيقونية 

في المسيحية ، الذين يتّهمون أي توجـه        ) Puritans(أي  ) نسبةً الى المتطهرون  ((  السنة   البيوريتانيون

يحاول تصوير النبي بالالسالمية ، أو يحاول تبجيل الصور وتقديسها وهو ما يظهر عليـه الـذوق العـام              

بذلك يمثّل شكالً من أشكال االنحراف عـن        ) أي التشيع   ( وإنه   - كما ذكرنا    -للشيعة في حبهم للصور     

  .حة والهرطقةالدين ، بل حتى البدعة الصري



 التحدي الصهيوين         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ٣٢ من ١٨                                    ٢٠٠٧ -      كانون األول
 

إن الذي يضع الشيعة بعيداً عن السنّة ، وبشكل أكثر تأكيداً هو المناسبة العظيمة للندب والنـواح ، حيـث                    

فمنذ األيام األولى لنشوئه ُعـرف التـشيع بحـب    .  §§§االستذكار والتكفير عن الذنوب في يوم عاشوراء     

ة والتي يتمظهر فيها التعبيـر الـشعبي العظـيم          يحملها دفاعاً عن المبادئ والقيم اإلسالمي      الشهادة التي 

 أكثـر تعبيـراً     اَليس هناك طقـس   . واألكثر إنتشاراً عبر الطقوس التي تذكّر األمة بالوضع الخاص لألئمة         

متيـازاً  إ الحدث األكثر    -وأهمية على هذه الشهادة، وفي هذا السياق ، من تلك التي تقترن بموت الحسين               

توجد هناك وسائل كثيرة مؤدية إلى توضيح الثيولوجيا االسـالمية ، والـشريعة             وبينما  . في تأريخ التشيع  

إال أن الشيعة أوجدوا أو طوروا مناسبات وطقوس في عرض تلك الوسـائل للتعبيـر عـن                 االسالمية ،   

  .**** االمتياز المذكور

ي تقويم المـوظفين   ، كان عاشوراء تأريخاً مهماً فBritish Rajفي أيام الملك راج البريطاني في الهند 

المستعمرين ، والذين لم يكن لهم خياراً إالّ بالتباري مع عادات الشيعة وطرقهم التي رفعـت الممـشقات                  

ففي كل عام ، حول أيام عاشوراء يقرع أصـحاب          . السنّية، وفي بعض األحيان ، المعارضات الهندوسية      

خروق أو الثغرات الكامنة فـي األمـن        المجالت والصحف البريطانية أجراساً تحذيرية هادئة بخصوص ال       

 الذي عاش في الهور في الثمانينات ، شاهد عـدة  Rudyard kiplingروديارد كبلنغ . االمبراطوري 

هذه المالحظـات شـكّلت     ). ١٥ ( عاشوراءات في المدينة القديمة وكتب عنها عدة مالحظات في جرائده         

على جدار  ( عنف الشائع آنذاك وجاءت تحت عنوان        التي تدور حول حدة ال     ١٨٨٨القاعدة لقصته القصيرة    

  .التي تمت هندستها أثناء عاشوراء واحد) On the City Wall) (  المدينة

  :لقد أمسك الكاتب بروح المناسبة والعواطف السياسية والتي كانت تُطلق عقالها بالكلمات التالية

 داخل جدران المدينة يـضربون بأيـديهم         عشرون هم اآلن   - و - التي كان منها إثنان      -جميع المواكب   ((

 ةوفي أي . على صدورهم ، الصناجات وآالت النفخ الموسيقية النحاسية تفعل فعلها المدوي بأعلى أصواتها              

زاوية أو فضاء يسمح بوقوفها ، كان الخطباء المحمديون يحكون القصة المأساويه لقتل الحسين وينـدبون                

ي في الحشود أو تخترقها إال معها ألن عرض الشوارع لم يـزد عـن    كان من المستحيل أن تمش    . الشهداء

                                                 
§§§

بعض بسطاء الشيعة وعوامهم الذين يعتبرون إقامتهم يبدو أن الكاتب هنا انساق مع الفهم الساذج ليوم عاشوراء عند  

  :للطقوس في هذا اليوم تكفيراً عن ذنوبهم وانطالقاً من بيت الشعر الساذج المعروف عند هؤالء الذي يقول

    عليه غبار زوار الحسين    وإن النار ال تمس جسماً 
****

شهاده ، وكأنه حدث عادي ينبغي المرور عليه مرور ويبدو أن الكاتب هنا أخفق أيضاً في توصيف موت الحسين ، او است 

الكرام ناسياً أن النهضة الحسينية يمكن أن تكون مدرسة لكل األحرار وأصحاب الديانات الذين يجعلون من الحسين رمزاً للثائر 

سم الدين من أمثال يزيد الشريف الذي يثور من أجل القيم والمبادئ ، ويكشف القناع عن أولئك المتلبسين بالقدسية المتحكمين با

 .وشمر وعمر بن سعد وأضرابهم من قتلة الحسين
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رتفاعه عشرة أقدام وكان مرفوعاً عالياً      إمع موكب التعزية األول ، يتقدمه نصب بهي يبلغ          …العشرين قدماً 

 من الشباب األشداء وهم يدلفون الى المنطقة في نصف ظالم حيث يتقدمهم             ةعلى األكتاف ، من ِقبل عشر     

وبعـدها ،   …قطعة آجر أو ما يشبهها تصطّك مع حافتيها المعدنيتين الحادتين الـرقيقتين           . ل الحصان رجا

المشاعل الضوئية الطويلة المرفوعة    . تندفع التعازي كالسفن في بحر هائج     …وبدون إشعار تنفجر العاصفة   

 علـى مـسافة     أصبحت المعركة عامة وشاملة   …فوق الرؤوس تتحرك وترتفع مع هامات الجميع وحولهم       

يتعالى دوي الدمامات وقرع الطبول مع صـيحات يـا          . نصف ميل حيث مواكب التعازي ال يمسها أحد         

   ). ١٦(يا حسين التي تستمر وإن ليس طويالً…حسين

في كل عام يحشر الموظفون واإلداريون البريطانيون أنفسهم في معارك جدل ساخن وصاخب ويناقشون              

. وأحكامها وأهدافها ، وتأثيرها على كل مجتمع من المجتمعات علـى حـدة            مواكب الشيعة الجوالة هذه     

واليوم يقوم االداريون البريطانيون بنفس العمل في إيرلندا الشمالية عندما يشهد فصل الربيـع والـصيف                

 وهو يتقدم بطلبـات  Orange lodgeجماعات من البروتستانتي أورنج لوج ) فصل المسيرات(األخيرين 

  .أزقّة جيرانه الكاثوليك بالمرور في 

والمهرجان البهي الذي يقام فيه له ما يماثلـه فـي   ) عزاداري(إن تركيز يوم عاشوراء القوي على الحزن   

 Holy Week ، ومثله أيضاً االسـبوع المقـدس   Catholic Lentenطقوس الصوم الكبير الكاثوليكي 

، وحيث تؤدي العواطف واالنفعاالت ) يبالطريق الى الصل( ومواكب Good Fridayوالجمعة الفاضلة 

.  في العديد من األمـاكن والمـواطن  Easter Sundayنفس األداء حيث تُعرض مالحظات عيد األحد 

وحتى الممارسات المتطرفة التي يقوم بها بعض الشيعة مثل إراقة أحدهم لدمه في جرح صـغير علـى                  

وهم طبقـة   ، أي التوابين Penitents البنيتينتس فإنها تشابه تلك الطقوس التي يقوم بها       ،   فروة الرأس 

من الكاثوليك أو األخوة الكاثوليكية التي كانت تشكّلت باألصل في شبه الجزيرة اإلبيرية او بالد القوقـاز                  

Iberian Peninsula  †††† . في المناطق الريفية في جنوب كالورادوSouthern Colorado وشمال 

قيم هؤالء التوابون مراسم خاصة لألسبوع المقدس حيث يشرعون أو  ، يNew Mexicoمكيسكا الجديدة 

إنهم يرتدون تيجان من الشوك ويحملون  . Christ's Sufferingيتحدثون ثانية عن معاناة وآالم المسيح 

يحتشد الشيعة في الحسينيات وتسمى في . نهم يربطون معها ويحملون من فوق األرضإصلبان ثقيلة وحتى 

أي محاكم اإلمام حيث يصلي فيها الشيعة هناك، وينشدون أشعار الرثاء ويندبون            ) إمام باراس (يا  جنوب آس 

 'Penitentsوهذه أيضاً لها ما يوازيها أو يماثلهـا فـي مـراداس التـوابين البنيتنـت      . موت الحسين

Moradas يعرضون فيها معاناة المسيح أي أماكن العبادة حيث.  

ولقد ظهـرت أول   . تذكار الشامل والتوبة عن كل الموبقات واألخطاء البشرية     إن عاشوراء هو يوم االس    

 من قتـل    أربع سنوات  م ، أي بعد      ٦٨٤إشارة عن عاشوراء أو أول  داللة عليه في مشهٍد الفت وقع عام              

                                                 
††††

  Iberianالمترجم. ( منير البعلبكي - عن قاموس المورد الكبير .  وتعني ايبيري ، أي قوقازي أو اسباني أو برتغالي( 
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 في كربالء بوجوه مصبوغة بالسواد ومالبس التوابين النادمين جتمعت مجموعة من    إالحسين، وذلك عندما    

وقد . قتسام يوم الحزن مع الحسين إومن تلك السنة ولحد اآلن والشيعة يظهرون بأنهم مستمرين على . رثّة

لفت العلماء االنتباه لوجود تشابه كبير بين طقوس عاشوراء ، وطقوس أو شـعائر إحيـاء االيـرانيين                  

أو الواسـعة قبـل    وإحتفاالتهم الكونية  Mesopotamian Iranian andوأهالي بالد ما بين النهرين 

 فـي  Dionysus in Greekاإلسالم ، تماماً كما هي الطقوس والشعائر التي أحاطت بموت دايونـسس  

إن رواية الشيعة حول األسـى      ) ١٧(   في الميثولوجيا المصرية   Osirisالمثيولوجيا اليونانية وأوزيريس    

  . القديمةواالعتقاد ُيعاد تمثيلها وبتشابه كبير مع اللغة الخالدة للحضارات

على إمتداد السنين واألميال ، راح المؤمنون الشيعة يكيفون عاشوراء تكييفات خاصة على ضوء الثقافة               

 في شمال الهند مختلفة تمامـاً فـي بعـض           Lucknowونتيجة لذلك ، تأتي التظاهرة في لكناو        . المحلية

اك مئات اآلالف يمـشون مـسافات       وفي العراق هن  . الوجوه عن تلك التي في النبطية في الجنوب اللباني        

طويلة ذهاباً إلى كربالء ، وفي بعض األحيان في حرارة الصيف المحرقة ، تماماً كمـا يفعـل الحجـاج                    

. يقومون بمسيرات راجلة بين كاتدرائية نوتردام وكاتدرائية جارترز في فرنـسا           الكاثوليك الذين مازالوا  

و العالقـة مـع الرمـوز والمناسـبات أو األعيـاد            مناسبة عاشوراء في شمال الهند تعكس التواصل أ       

الهندوسية، إذ إن العديد من طقوس هذه المناسبة تبدو مألوفة من قبل الهندوس المحليين ، إال إنها تبدو  

  .غريبة في عيون الشيعة القاطنين في الشرط األوسط

لتاسع عشر ، وإن هـذه       في القرن ا   Luknowالفيلة كانت تقود المواكب الملكية في عاشوراءات لكناو         

  .الحشود كانت تحمل رموز وآثار فنية كبيرة من أماكن العبادة الشيعية العظمى في لكناو والعراق

ولحد هذا اليوم إن حمل هـذه اآلثـار         . نعم، يحملون هذه الرموز على أكتافهم ويسيرون بها عدة ساعات         

سة تُلفت النظر الـى أعيـاد كوربـوس         والصور باٍق في قلب مناسبات عاشوراء في لكناو ، وهي ممار          

 في كوزوكو وبيرو في حزيران حيث يقوم الناس المحليون بعرض صـور  Corpus Christiكريستي 

 وعذراء بتلهـام   san cristobalالقرن السادس عشر الكبيرة للقديسين وخاصة القديس سان كريستوبال 

Virgin of Bethlehem مرتفعات أنديس  ، ولعدة أيام في الهواء النقي فيHigh Andes تماماً كما، 

 القديمة ، ولـذلك فـإن عاشـوراء فـي الداخ            Incaيفعل كوربوس كريستي معتمداً على الطقوس إنكا        

Ladakh     يرمز الى البوذية Buddhism           ومثلها في عواض وحيدرآباد التي تعكس آثـار الهندوسـية 

Hinduism) ١٨ .(  

إذ إنهـم يتبنّـون     . رك الهندوس بشكل روتيني في عاشـوراء        ففي عواض في القرن التاسع عشر ، يشا       

     حصانه الملطّخ بالدم ، ورأسه المجزوز المرفوع على رؤوس رماح وهراوات           ((الحسين كآلة للموت وإن

  ).١٩)) ( مع قالدتها الملظومة بالجماجم Kali Durga كالي ُدرگااألمويين ال يمثّل أقل رعباً من مشهد 
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لهندوسي هذا شكّل طقوس عاشوراء ، ومثال ذلك جر المناسبة أو عمل على تمديدها الى   كما إن التأثير ا   

وفي حيدر آباد جنوب الهند أصبحت عـادة مألوفـة           . عشرة أيام ، وهي نفس أيام إحتفاالت اآللهة ُدرگا        

بالنسبة للدراديش الهندوس وهم يضعون أشرطة ، مصبوغة على وجوههم مزوردين بـدمامات وأسـواط               

أنهم يجلدون أنفسهم سائرين ويسألون الواقفين النـاظرين إلـيهم          . يمشون أمام الموكب الشيعي الرئيسي    و

صدقات تُعطى باسم اإلمام الحسين ، وهناك في العرض أيضاً أعواد بخور تحترق في أوعيـة معدنيـة ،                   

. ت الجنائزيـة الحزينـة    وفي التقليد الهندوسي أيضاً هناك تجمعات دينية تحتشد للصالة أو تالوة الترنيما           

ويأتي الهندوس الى هذه اللقاءات وهم يرتدون اللون الزعفراني األصفر حسب طقوس دينهم ، والذي يقدم                

وقبل مغادرتهم يقـوم الـزوار      .  الى ذلك األسود الذي يرتديه الشيعة        - في اللون طبعاً     -نقيضاً صارخاً   

لرماد المتبقي فيها على عيونهم وأجفـانهم ، مقـدمين          الهندوس باالنحناء أمام أوعية البخور ويمسحون با      

البيعة لإلمام الحسين ومستلمين تبريكاته بالطرق التي يستلمونها في دينهم أي على طريقتهم في هذا النمط                

  ).٢٠( من التعبد

وهناك عروض أخرى إلظهار التقوى والتدين لعلي واألئمة في جنوب آسيا ، حيث تحمل المناسبات هناك 

  .مالمح الهندوسية

) مـذكّراً (وهو قََسم أو يمين روحي يقرأ       ) معجزة خاني (فالشيعة هناك منهمكون شعبياً في قراءة المعجزة        

سوف يوَهب للـداعي بعـد      ) المراد(بقصة محددة من حياة األئمة مع أمل وتوقّع بأن الرغبة المطلوبة أو             

ٌل أو أصول في التقليد الهندوسي الديني وعبر مـا          هذه الممارسة يمكن أن يكون لها أص      . الصالة والدعاء 

 ، تُقرن مـع     Vratsسم فراتز   إوهناك قراءة طقوس لقصص معينة ، معروفة ب        . Bhaktiيسمى بهاكتي   

  ).٢١ (Pujasصيام وصالة تُعرف باسم بوجاس 

 وبمـرور    .إن عاشوراء ُعرف تقليدياً بأنه تكفير شامل عن الذنوب ، وليس حول إبتالء الفـرد بـاأللم                

األيام، فإن المجتمعات الشيعية كتلك التي في آذريي تركيا شمال غرب إيران أو العرب في لبنان والعراق                 

الذين ذهبوا الى ما هو أبعد من مسألة التكفير عن موت الحسين وإنما لمشاركته رمزياً أي تعزيته بما حّل                   

ه بطريقـة أو بـأخرى ، راح الـبعض          به في موقفه األخير في كربالء ، ومن أجل تذوق طعـم شـهادت             

.  وتعذبيها self-flagellationمستغرقين ليس في ما ذُكر آنفاً من جرح فروة الرأس وإنما في جلد الذات               

 بل أن معظم هذه السلطات -اضى عن مثل هذه الممارسات المؤلمة غالسلطات الدينية الشيعية تصفح وال تت

صبحت لوازم موروثة وثابتة بل رئيسية في مراسـم  أغم إنها  ر-حرمت هذا النوع من الطقوس، حرمتها  

  .عاشوراء

إيران والعالم العربي بتمثيـل الـذكرى       في  يعتبر عاشوراء كذلك وقت دراما وحزن، وحينما يقوم الشيعة          

ويصورون مشاهد  تعكس صوراً دراماتيكية تذكّر بـالحزن         ) تعزية(نهم ينقلون مشاهد حزن عاطفية أي       إف

  ).٢٢(ذي القاه الحسين في معركة كربالء واألسى ال
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األعالم المرفوعة عالياً والتي تسير في مقدمة كل موكب من المواكب تعكس هي األخرى مشهداً ممـاثالً                 

  .لهذا الحزن

في المدن الكبيرة والمحافظات ، تتخذ كل محلّة أو جماعة مراسم خاصة بها مختلفة عن غيرها مع أناشيد                  

كل جماعة من هذه الجماعات ، وتعبر عن ذلك بطرق ووسائل متباينة تعكس الطقوس             وترنيمات تنفرد بها    

 علم خاص بها أيضاً ، ويشرف على بعـض          ةفي جنوب آسيا تتخذّ كل محل     . المألوفة والخاصة بهذا اليوم     

  .العوائل قيماً خاصاً وأميناً من العائلة حيث تمنحه هذه القيمومة عالمة تبجيل وعنوان شرف

ن العواطف الحسينية تحمل معاني رمزية أكثر أهمية من كونها مجرد أشـياء تذكّريـة               إبة للشيعة ،    بالنس

ففي كلتا الحالتين يتـذكّر المؤمنـون       .كتلك المعاني التي تنطوي عليها عواطف المسيح بالنسبة للمسيحيين          

الروحية العالية الشيء بحزن بالغ عمليتي الذبح الوحشي لرمزين وشخصيتين حمال من الشجاعة والبراءة و      

إن هذه التضحية تكـشف     . رتفعت تضحيتهما فوق مستوى األحداث العادية في دنيا الناس          إالكثير ، بحيث    

عن نفسها في عيون المؤمنين كقرار أبدي بات يشكّل مضمون الضمير ويمنح حياةً روحية ألمة مقدسـة                 

  .صارت تتخطى المكان والزمان وتتعالى عليهما

أما بالنسبة للشيعة  . لسنّة تُعتبر كربالء مجرد تأريخ أو سجل تأريخي وإن كانت فصالً مظلماً فيهبالنسبة ل

ن كربالء تُعرف بأفكـار     إفهي البداية، وهي الباعث والمحفّز والراية التي صيغت حولها مسألة اإليمان ،             

بر العنوان األفضل لاليمان ، وااللتزام      ن مسألة الوالء واإلخالص لألئمة تعت     أإذ  . ومثل الشيعة العليا تماماً     

  .تباع مبادئ العدالة التي يمثلّونها في مواجهة الطغيان واالستبدادإباتّباعهم و

 يترعرعان ويتكامالن في ظـل واقعـة        ،كانت الهوية الشيعية ، والبناء الروحي للشيعة       متداد قرون، إعلى  

نتـصاراً للمبـادئ    إستشهاد الحسين كان    إيناقشون بأن   ) أي مفكّروهم الدينيون  ( الشيعة   اثيولوجيو. كربالء

إن عمل الحسين كان عمالً جباراً بمعنى التضحية حيث           )٢٣(والقيم األخالقية على الظلم والقوة المتوحشة       

يذهب هذا الرجل باحثاًعن الشهادة عندما علَم بأن االندفاع نحو الكوفة والسير نحوها سيقود الى المواجهة                

ومع ذلك ، فإن الحسين كان يريـد نـصراً          . نه لم يكن ليربحها عسكرياً على اإلطالق      أالتي يعلم   الحتمية  

نتصار الخليفة األموي على الحسين كان إإن . نتصار الروح والقيمإأعظم من االنتصار العسكري، أال وهو 

ستوى الدعاوى السامية التي    ستفزاز ضمائر المسلمين باالرتفاع الى م     إنتصاراً أجوفاً ، ألنه ساهم فقط في        إ

  .متالكها ، أو إمتالك الحقيقة المتمثلة فعالً بزعماء الشيعة من ذرية علي وأحفادهإيزعمون 

وأنه نقطة تحـول أو      ‡‡‡‡ستشهاد الحسين ينطوي على كونه حدثاً تأريخياً خاصاً بهم          إبالنسبة للشيعة ، إن     

على التأريخ والزمن من جهة أخرى وحتـى         حقيقة تتعالى  كبيراً لل  اَنعطافة تأريخية من جهة ، وأنّه تجسيد      إ

                                                 
‡‡‡‡

لما فيه من تنقية ضمائر أو ُصير هكذا مع األسف لتخلّي السنّة عن توظيف هذا الحدث الكبير وعجزهم عن توجيهه  

 .المسلمين كل المسلمين بكّل مذاهبهم وأطيافهم وتوجهاتهم
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 الشيعة ومفكروهم ، إن الجوهر الروحي لفعـل         اقبل أن يكون هناك إسالم أو حسين ، كما يقول ثيولوجيو          

كما إن الشيعة سيدعون في     . الحسين العظيم كان موجوداً كتعبير عن الفضيلة المقدسة خارج إطار الزمن          

 كربالء ودورها وأهميتها كانت معروفة لدى جميع األنبياء ، كما هي معروفة لعلـي               السنين الالحقة بأن  

كما يرى البعض ال أكثـر      - ومن هنا ، فإن كربالء ليست مجرد مذبحة أخرى           )٢٤ .(الذي سبق الحسين  

إلهـي  وإنما ترمز الى تـدخّل       في موليات اإلنسانية وسجالتها الشريرة الملطّخة بالدم،         -من ذلك وال أقل     

نعـم ،    . مقدس أراد من خالله اهللا تزويد المسلمين بمشهد روحي حقيقي أو عالمة روحية حقيقية دالّة              

عتبارها فـضالً ولطفـاً     إإن الحسين وافق ، بكامل إرادته ، أن يظلم على يدي طاغية وأن يعانق الشهادة ب               

إن هذا هو السبب الذي جعل       ).٢٥(كبرإلهياً ، ولكن من أجل أن ينتقل بمعاناته الى معاني أسمى وهدف أ            

  .نياتهم ب للشيعة وتعريفاً بهم وبمتاَمن إحياء ذكرى كربالء إحياء

نه لهذا السبب أيضاً يؤكد الشيعة مثل هذا التأكيد على أئمتهم وعلى الطقوس والشعائر التي تتزامن مـع                  إو

عمول به قانوناً أو شرعاً بأداء الواجـب        ذكريات وفاتهم ، وأنهم ال يقتنعون في تحديد أنفسهم في إطار الم           

إن الشيعة يعتقدون بـأن المـشاركة فـي         . الديني أو الشعيرة الدينية التي هي العمود الفقري للتدين السنّي         

 ،وإن التسامي الروحي يمكن العثـور       إنعتاق من الذنوب  عاشوراء والمساهمة في إحياء شعائره إنما فيها        

ستشهاد الحسين أكثر من إمكانية العثور على هذا التسامي في شعائر جافة عند              إل عليه داخل الدراما الالفتة   

دمعة واحدة  ((أداء الواجبات والفروض الدينية المعروفة ؛ وهذا ما توضحه مقولة شيعية شائعة مفادها أن               

كافـأة  إذن ، دمعة واحدة تذرف في عاشوراء هي الم )). تُذرف على الحسين تغسل مئات الخطايا والذنوب      

نعتاق في لطـف اهللا     إاألكبر ، مهما كانت الذنوب التي يقترفها الشيعة ، فإنهم بعد ذلك يبحثون عن وسيلة                

وغفرانه والبركات التي تنزل عبر تجديد االنشداد الروحي وتوثيق العالقة مـع الحـسين ونَـَسبه أثنـاء                  

  .عاشوراء، أو حيث ترقد أجساد المقدسين من أنصاره وأتباعه

فهناك بعد عاشوراء   . متداد التقويم السنوي الشيعي   إطقوس الدينية المقترنة بعاشوراء تعيد نفسها على        إن ال 

ستـشهاد  إوبعده إحياء ذكـرى     ) ستشهاد الحسين لدى جنوب آسيا    إأي اليوم األربعين بعد     (، يوم األربعين    

حيث يقوم المؤمنون بتالوة أدعية علي التي تقع أثناء رمضان، وفي أيام عبادة مندوبة ومعروفة أثناء السنة     

في جنوب آسيا، حيـث تُعـاد       ) مرثية(أو  ) خانيه  روز( خاصة وينشدون ترانيم دينية مقدسة تُعرف بـ        

في ليالي الخميس ، إضـافة      . ذكرى التضحية في كربالء ويعاد التذكير بها بعد كل قراءة أو مجلس ديني            

.  رمضان ، يتلو الشيعة أدعية خاصة تُنسب الى أئمتهم           الى تسع وعشرين ليلة من ليالي الصيام في شهر        

 ، وهو دعاء تضرع وابتهال ينسب لإلمام الحسين يقـال           دعاء يوم عرفة  واحد من أفضل هذه األدعية هو       
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وإن هذا الدعاء يأسر قلوب الشيعة ويعبر عن جوهر دينهم ومعتقدهم في             تاله في حجه الى مكة ،        قدأنه  

   §§§§.هذا الدعاءما يلي بعضاً من 

الحمدهللا ، الذي ليس لقضائه دافع، وال لعطائه مانع، اللهم إجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك،                

في قضائك، وبارك لي في قدرك، حتى ال أحب تعجيـل مـا             ) ِمن يختار (وال تُشْقني بمعصيتك، وِخر لي      

واليقين في قلبي، واإلخالص فـي عملـي،        اللهم إجعل غناي في نفسي،      ....أخّرتَ، وال تأخير ما عجلتَ    

ختيـارك عـن    إاللهـم أغننـي بتـدبيرك عـن تـدبيري وب          ....والنور في بصري، والبصيرة في ديني     

  .... اللهم أطلبني برحمتك حتى أصل إليك وإجذبني بمنّك حتى أقبل عليك....إختياري

 شيئاً ضخماً ، أنه ليس أكثـر        وفي الختام، ومع كل ذلك ، إن الذي يفصل التسنّن عن التشيع ، هو ليس              

  . من إختالفات في التطبيق والممارسة اللتين تحتويهما روح اإلسالم وتُترجم خاللهما 

هتمامـاً  إ من ِقبل األكثرية حيث يولـون        إعتقاد بالنص المكتوب   وبينما كان التسنّن يأخذ شكله حول        :أوالً

 إذ يقولون   ، كثيراً على رأي األغلبية في قضايا الدين       فإن الشيعة ال يعولّون   للقوة الشرعية لالجماع العام،     

وفيمـا  . أن الحقيقة لم يعهد بها إلى أمة المؤمنين وإنما الى القيادة الفاضلة والزعامة المثلى للنبي وذريته                 

 يؤكّد السنّة دائماً ويركّزون على الرسالة اإلسالمية ، فإن الشيعة يؤكّدون أيضاً على أهمية الواسطة التـي                

إن السنّة يبجلون النبي ألنه نقل القرآن أو جـاء          : البعض أوضح هذا اإلختالف بقوله    . تنقل هذه الرسالة    

ن أغلـب   إورغـم   .  يبجلون القرآن ألن النبي هو الذي جاء به إلـيهم          -به الى المسلمين بينما الشيعة      

              م أو حمل هذه الرؤية ، فمما ال شك فيه إنبـذلك        الشيعة يقفون عاجزين عن تفه فاً يقـرأكثر الشيعة تطر 

ويؤيده ، وهذا يعني إن الشيعة في النهاية يضعون تركيزاً كبيراً على الوظيفة النبوية وفي إطار ترادفي مع    

  .الرسالة االسالمية

وأن الدين يتألف مـن درجـات        . اإليمان له تجسيد ظاهري ومعنى باطني     ن الشيعة يعتقدون بأن     إ :ثانياً

المعنى العميق للدين ، أي بعده الخفي ، ال يمكـن           . لحقيقة تؤدي كلّها الى الحقيقة المطلقة       ومراتب لفهم ا  

الوصول إليه إال عبر التأويل ، والتأويل من خصوصيات األئمة وحدهم ، ومعهم أولئك المخفيين المطّلعين                

  .الم اآلخرعلى المعرفة الخفية، إن الشيعة يعتقدون بأن القرآن يحتوي حقائق قادمة من الع

وإن النبي فقط واألئمة الذين مثل محمد هم وحدهم الذين تمت مباركتهم لمعرفتهم الخاصة لخـصوصيات                

ففيما يمكن للمعنى الظاهر الجلـي      . اهللا وشؤونه، وهم وحدهم القادرون على تأويل تلك الحقائق وتفسيرها         

هـذا   . والداخلي ال يمكن فهمه إال بالتأويل     للقرآن أن ُيفهم من خالل التفسير ، غير أن المعنى الكامن ،             

                                                 
§§§§

أي إننا أعدناه الى . حرصنا أن ننقل هذا النص من الدعاء من أصله العربي، وليس كما أورده الكاتب بترجمته الخاصة  

 الحاج نبيل –زيارات وأدعية الحرمين (دعاء راجع كتاب ال). عليه السالم(أصله كما جاء على لسان صاحبه اإلمام الحسين 

  )المترجم ( ).٨٢ الجزء الثاني ص –دعاء اإلمام الحسين في يوم عرفة ( هـ ٤٢٥ – م ٢٠٠٤الطبعة الثالثة المنقّحة ) -شعبان
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التأكيد على التأويل والحقائق الباطنة شكلّت وجه الشيعة الظاهري ، وجعلت من الفلـسفة والثيولوجيـا                

إن الشيعة وعلى إمتداد قرون جسدوا معتقداتهم الدينية ومذاهبهم         . نقطة اإلرتكاز في إيمانهم ومعتقداتهم    

  )***** (.ة باطنية وسرية للمصادر االسالميةفي مصطلحات تنطوي على قراء

بعد كربالء ، إستمر الشيعة في تحدي الخالفة ، غير إنهم لم يتمكنوا إطالقاً من إزاحة الهيمنة الـسنية                   

نطلقوا بشكل مطّرد وسريع وفهمـوا      إن الشيعة   إووفقاً لألغلبية السنّية ف    .على السياسة في العالم اإلسالمي    

 مرتكبين خطًأ كبيراً في فهم الحياة وأهميتها وسـائرين        ،لمنحرف والبعيد عن اإلسالم   اإلسالم عبر التأويل ا   

 ،  فكانوا أكثر تأثراً باإليرانيين   على خط علي وأعقابه الذين كانوا غرباء بسبب النعرات القبلية عند العرب             

  .ميينلتصاقاً باليمنيين وخاصة األبطال والقديسين واألشخاص الكارزإأكثر : وبعضهم أضاف 

الخلفاء السنّة كانوا قلقين من الشيعة إإل أن قلقهم بسبب إنحرافهم أو إنشقاقهم الثيولوجي كان أقّل مـن                  

  .خوفهم منهم بسبب التهديد السياسي

ن فكرة دم النبي وقرابته في تأكيد حقهم في الحكم ووقوفهم ضد الطغاة كان له إمكان كـامن أو محتمـل                     إ

كان عليه أن يعلّق بناء بغـداد       ) ٧٦٢المتوفى عام    (المنصورالخليفة العظيم   . للسيطرة على الخيال العام   

الخوف من إن أئمة الشيعة كانوا يتدخّلون فـي شـؤون           . مرتين من أجل أن يضع حداً للثورات الشيعية       

  .الخلفاء كان هاجساً دائماً لهم وكان ينتهي وبشكل غير مدهش الى إعدام وقتل أولئك األئمة

الذين حكموا العالم اإلسالمي ) ١٢٥٨ - ٧٥٠(كثر منهم الذين أعقبوهم من العباسيين أمويون ، والخلفاء األ

سجنوا وقتلوا أئمة الشيعة وشجعوا علماء السنّة على إظهـار األرثذوكـسية الـسنّية              قد  من بغداد ، كانوا     

لـسنّة مـن المدرسـة      في حدود القرن العاشر كان فقهـاء ا       . حتواء إغواء التشيع وإعجاب الناس به       إو

الحنبلية، والمعروفون بعدم تسامحهم ، بل تعصبهم ضد الشيعة ، وبعد أن أحكموا سيطرتهم على بغداد،                

. وخوفاً من الثوار الشيعة ، دعموا ولع الحكومات في تنقية اإلسالم كما دعم الحكام هؤالء لنفس الغرض

دة مضادة للشيعة فـي بغـداد وضـواحيها،         وقد شهدت العقود األخيرة من ذلك القرن، حملة عنف شدي         

وفـي  .  فهوجمت الجوامع ومناسبات عاشوراء وقُتل الكثيرون من الشيعة ، بل تم حرقهم وهم أحيـاء              

 عندما هاجمت القوات الرومانية مقاطعات العباسيين ، كان الرد األول من قبل قوات الخليفـة             ٩٧١العام  

في ( فُأحرقت بيوت الشيعة في كربالء       . لقاء اللوم على الشيعة   وأبناء السنّة الغاضبين المذعورين هو إ     

التي أصبحت مأوى للشيعة الذين هربوا من القتل واالعدام في بغداد ، فيما كان المهـاجمون                ) عراق اليوم 

وبنفس هذه الطريقة من السلوك كانت ضد أحداث تتكرر         ) سبب كل هذه الشرور   ) الشيعة(أنتم  : ((ينشدون  

هكـذا    و حيث يتحمل الشيعة العبء األكبر لالحباط الجماهيري      د قرون ولحد الوقت الحاضر،      متداإعلى    

كانوا يعـاملون علـى أنهـم       ) أي الشيعة (وألنهم  . خيبات أمل وفشل الحكام السنّة في إدارة شؤون البالد        
                                                 

)
*****

يراً ماتجنح أو تبتعد هنا يبدو أن الكاتب متأثراً كثيراً بأفكار غالة الشيعة وقراءاتهم الباطنية والجوانية لإلسالم والتي كث) 

 )المترجم.(عن الوضوح والجادة البيضاء
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 السني الحاكم   أعداء الداخل، فإنهم كانوا في مقدمة من تدور حولهم الشكوك عندما يتهدد مؤسسة النظام             

وفي أواسط القرن الحادي عشر ، أصبح إعدام الشيعة في منطقة الكرخ ببغداد مسألة              . أي خطر خارجي  

ففي كل يوم سبت يقف غوغاء السنّة أمام مساجد الشيعة ومراقدهم متباهين متغطرسين             . عادية ومألوفة 

  ). ٢٧)) (هتدوا الى اإلسالم إ! أنتم المجدفون : ((قبل أن ينهبوا المدينة وهم يهتفون قائلين 

وفي القرن الحادي عشر كانت هذه المواقف قد ُأجيزت من قبل فقهاء الحنابلة ، الذين راحـوا يتّهمـون      

الشيعة بأنهم روافض ، أي رافضين للحقيقة اإللهية ، وكانوا يقولون بل يؤكّدون على أن الشيعة يجـب                  

 السنّة، وإن اللحوم التي يذبحونها ليست حالالً وُيحـرم          أال يؤموا المسلمين في الصالة وال يتزوجوا من       

وبعـد غـزو    .  وبإختصار، إن الشيعة لم يكونوا يعاملون على أنهم مـسلمين         . بيعها لالستهالك السنّي  

 .  ، إتّخذ الهجوم على الشيعة منحى أكثر حدة وقسوةً    ١٢٥٨المغول لبغداد وتدمير الخالفة العباسية عام       

  نعكاسات في التأريخ الحديث إذْ يرى هؤالء الـسنة         إ ، وجدت لها     لحنبلية المتطّرفة للشيعة  التصورات ا إن

ة ، وهو أكبر    طق يعتبر اإليمان نوعاً من الهر     - حسب تعبيرهم    -Demonization) المشيطن(ن التشيع   إ

 تهديـد  نعم، حتى أكبـر مـن   . حتى من تهديد المسيحية واليهوديةTrue Islamتهديد لالسالم الحقيقي 

  .المسيحية واليهودية لإلسالم

ومن أجل أن يبقوا أحياء، أو قل يبقوا على قيد الحياة ، فإن الشيعة نموا ونشأوا متعصبين وحساسين،                   

وهي ممارسة تجد لهـا مـا يـشابهها فـي            ،   dissimulation وغالباً ما يخفون إيمانهم عبر التقية     

سـتقروا فـي    إالمنحدر من اليهود اإليبريين من الـذين         في تركيا و   donmeالمجتمع الدونمي   . اليهودية

 -من باب التقية طبعـاً      . (سالميةإاإلمبراطورية العثمانية ، كانوا يخفون هويتهم خلف ممارسات وطقوس          

  )المترجم

أنـا أتـذكّر    . إمام الشيعة السادس جعل التقية ملزمة لشيعته من أجل أن يبقى الشيعة على قيد الحيـاة               

بل أكثر من عقد مع شخص من البشتو في أفغانستان ، وكان هذا الرجل مناهض للـشيعة                 مناقشة جرت ق  

ن أفراد عائلته السابقين كانوا     إسالفه كانوا فعالً من الشيعة ، غير        أتحديداً وهو زعيم متطرف، قال لي بأن        

 فعالً سنّة بعد هذه حتى أصبحوايخفون هويتهم ويدعون بأنهم سنّة في العلن لمدة طويلة هكذا وبشكل كامل 

  ).تسنّن التقية(الفترة الطويلة من 

عتبـارهم  إإنهم يبجلّون أئمتهم ويقدسـونهم ب     . إن المعاناة المبكرة للشيعة هي التي شكّلت مدخل تشييعهم        

عمق فقط  قد  غتيال هؤالء الرجال كان     إن  إ. مباركين وبشكل خاص من قبل اهللا ، ومعصومون من الذنوب         

وذلـك عبـر    ألئمة بـشكل واضـح،       ا سلطة السنّية ووسع من دائرة الروابط العاطفية مع       رفض الشيعة لل  

ن الشيعة ال يوقّرون فقـط الجماعـة        إ. تواصلهم مع األضرحة التي ُأنشئت فوق قبور األئمة ومراقدهم          

ومون المقدسة المتمثّلة برمز اليد المنحوتة وحسب وإنما تراهم يقدسون أربعة عشر إنساناً جميعهم معـص              

 وَيعنون بهم   - باللغة الفارسية    -) چهارده معصوم (أو) األربعة عشر المعصومين  (ن الخطأ ، ويسمونهم     م

يقفون متوسـلين ومناشـدين لهـذه الرمـوز         ) أي الشيعة   (إنهم  . بنته فاطمة مع إثني عشر إمام       إمحمد و 
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لشيعة يـزورون األرض التـي      ن ا إ. المطهرة في أدعيتهم ،ويقومون بإحياء ذكريات أيام والدتهم وموتهم        

يدفن فيها أئمتهم ، ومن له عالقة قريبة معهم ، مثل العباس أخو الحسين في كربالء ، وأختهما زينب فـي               

زاروا المراقد فـي    قد  ، والتي تعني أولئك الذين كانوا       كربالئي ومشهدي ن ألقاباً خاصة مثل     إكما  . دمشق  

 يحملون وزناً معنوياً أي قيمة معنوية أقّل قليالً مـن ذلـك             كربالء العراق ، أو مشهد شرق إيران، هؤالء       

ن من التبريكات النافعة    إ. اً الى مكّة  جاحالذي يحمله الذاهب الى الحج ، أي الذي أدى مراسم الحج وأصبح             

ويعتقد الشيعة بأن الذي ُيدفن في ظـل المرقـد سـوف            أن يدفن المرء قريباً من مراقد األئمة العظيمة ،          

وليس هناك مرقداً أكثر خيـراً      . ى إجازة مرور أسرع من غيره إلى اآلخرة أي الحياة األخرى          يحصل عل 

متـداد قـرون والمؤمنـون      إفعلى  .  في النجف  ومسجد علي وبركة في هذا السياق ، من تلك القبة الذهبية          

ليدفنوها ،  باً  هم وحتى ما يتبقى من أجسادهم من كل مكان بعيداً كان أم قري            ءالشيعة يحملون موتاهم وأحبا   

. وادي الـسالم  ن المقبرة الهائلة المحيطة بمرقد علي ، وتُـسمى          إ. مستقرة في مثواها األخير في النجف       

  .والممتدة لعدة أميال ، منقّطة وبشكل كثيف باألضرحة العالية والقبور الفخمة

 بطريقة ما ، وهو     يعتقد الشيعة بأن أضرحتهم هي أماكن ومواطن بركة روحية ، حيث يكون اهللا حاضراً             

إنهم يبحثون  . في هذه األماكن أقرب الى إستجابة أدعيتهم وتلبية طلباتهم ومساعدتهم من أي مكان آخر             

عن البركات من هذه األضرحة ويصلّون للمقدسين والصالحين يطلبون منهم الـشفاء وتلبيـة الرغبـات                

ة وتشرب نفوسهم بنفحات إلهية تتطّهر من       إنهم يعتقدون بأن هذه األضرحة تزودهم ببركات مقدس       . والمراد

نها تشير أو تؤشـر علـى هندسـة         إن هذه األضرحة ، وتحديداً أضرحة األئمة ، ف        إكما  . خاللها أرواحهم 

قبـة علـي فـي      شاكلة   غتيال العديد منهم من قبل الخلفاء العباسيين وعلى       إالمناظر في العراق ، وأماكن      

اإلمام الـسابع  ( الكبيرة في كربالء الحسين ، وضريح موسى الكاظم ، تأتي أضرحة الشيعة األخرى   النجف

 في بغـداد أيـضاً،      ) ٨٣٥ المتوفى سنة  ،اإلمام التاسع ( ٍ في بغداد، ومعه محمد التقي       )م٧٩٩المتوفي سنة   

اإلمام الثامن المتوفى   (رضا  الفي سامراء ، وعلي     ) م٨٧٢اإلمام الحادي عشر المتوفى     (وحسن العسكري   

وبسبب إضطهاد األمويين والعباسيين وإعدامهم للعديد مـن        . في مشهد ، وزينب في دمشق     ) م  ٨١٨سنة

  . هؤالء ، فهناك عدد كبير من أفراد عوائل األئمة منتشرين في هذا البلد أو ذاك

فبعضهم كانوا قد هربوا الى زوايا ومناطق نائية في ايران ، وكذلك الى الهند بحثاً عن مالذات ومالجئ                  

هكذا صارت أضرحة هؤالء أيضاً تظهر هنا وهناك لتصبح مراكز دينيـة تقـصدها المجتمعـات                آمنة، و 

  . الشيعية المحلية للتبرك والزيارة

في القرن التاسع عشر ، قام النواب الشيعة أو األمراء في مدينة عواض في شمال الهند ، ومن أجل تقليل                    

اق ، قاموا بجلب التراب من األماكن المقدسة فـي          أو تخفيف أعباء السفر على شيعتهم من السفر الى العر         

 ، وبنيت أضرحة حول هذا التـراب فـي تلـك            Lucknowالى لكناو   ) سم العتبات   إالمعروفة ب (العراق  

) أي ملك النجف (إمام باراس شاه نجف ، وخاصة Imam Paras) االمام باراس(المدينة الغنية وسميت 
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وهكذا أصبح الناس في شمال الهند مضيفين في        . لى هذه المدينة    الذي حمل التراب من النجف، وأتى به ا       

  . ما يشبه أماكن حج يؤمها الشيعة

 ، زحف عشرات اآلالف من اإليرانيين ، وبعضهم مـن  ٢٠٠٣وحالما سقط  نظام صدام حسين في ربيع  

غطّـون بهـا    الفقراء والنساء المسنّات وكبار السن ال يصطحبون معهم أكثر من قطعة قماش سـوداء ي              

 العراقية ،   -رؤوسهم ، وُصرر صغيرة فيها طعام يحملونها بأيديهم ، زحف هؤالء عبر الحدود االيرانية               

مجتازين حقول األلغام و شاقّين طريقهم عبر أراضي نائية ومعزولة الى جنوب العراق من أجل زيـارة                 

ه على الحجاج االيـرانيين لعـدة       مرقد اإلمام الحسين في كربالء والذي كان صدام حسين قد حرم زيارت           

  . سنوات 

 للقديـسة العـذراء فـي لـوروس         Grotto ، والذي يشبه مقام گروتو       اإلمام الرضا في مشهد   أما مرقد   

Lourdes      س      إ في فرنسا ، فقدوالمعافاة من األمراض ، وإنـه        لطلب الشفاء شتهر كمكان أو مقام مقد ، 

 ، األمر الذي جعله من أكبر وأعظم أمـاكن          ليون كّل عام   م ١٢يستهوي من الزوار ما يفوق عددهم على        

  .ستثناء مكةإالحجيج شهرةً في العالم االسالمي ب

.  تُساهم زيارات األضرحة في إيجاد شبكة أعمال متنقّلة بين الناس ، تبدأ من الصدقات وتنتهي بالتجارة               

هناك طابوقة صغيرة في . والمناطقية إنها تمنح الشيعة شعوراً باالنتماء للمجتمع يتخطى الحدود المحلية 

إن هـذه   ) وهو تاجر شـيعي هنـدي فعـال        ( سيد مراتب علي هندي   سم  إضريح زينب في دمشق تحمل      

  . عتبار صاحبها كانت له مساهمة مالية في إعادة إعمار الضريح إالطابوقة محفورة في الذاكرة ب

اكستانيون وضمن مؤسسة دينيـة تعاونيـة   واليوم ، وكما كانت مساهمة مراتب علي ، يقوم الهنود والب         

بالتنسيق مع حشد من الحجاج االيرانيين لتنفيذ نفس الطقوس عند الضريح ، إنهم يقومون بدعم العقود                

 وعلى نفس المنوال هناك اآلجر الجميل، والمرايا الرائعة ، والقناديل ، والـسجاد الـذي                .المتنقلّة للتشيع 

.  بمن فيهم شـاهات البهلويـة      هدايا من الملوك االيرانيين   ء ، ومعظمه    يزين األضرحة في النجف وكربال    

أمـا  . الذين كانوا دائماً مع االيرانيين والتجار والحجاج يبذلون بسخاء على أماكن دفن قديسيهم والصالحين             

أتوا المطاعم الواسعة في هذه األضرحة فتقوم بإطعام الفقراء وهي تتلقى الدعم من الزوار والحجاج الذين                

للحصول على بركات األولياء الصالحين، مقابل إلقاء السرور على أرواحهم بتقـديم الطعـام للمحتـاجين                

  .والفقراء

تماماً كما إن القديسين المسيحيين قبلـوا        . إن معاناة األئمة تقع في قلب المعتقد الشيعي المتعلّق بالشهادة         

، ) أو تـسقي بـذورها      (دماءهم ستكون بذوراَ للكنيسة     مصرين على مبادئهم ومؤمنين بأن      ) تاج الشهادة (

لقد مات األئمة كشهود على اإليمان والدين ، وهكـذا          . كذلك الشيعة في تبجيلهم وتقديسهم لمفهوم الشهادة        

الشيعة يعتقدون . الحسين معروف عند عموم المسلمين وتحديداً الشيعة بأنه سيد الشهداء . فعل أتباعهم 

  .على مراتب االيمان وأسمى مواثيقه ووصاياهبأن الشهادة هي أ
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  . ينال الشهيد بواسطتها الجنة ، ناهيك عن دعمه للشيعة والتشيعتباع منهج األئمة تُعتبر الشهادة فعالَإفب

تجاه هذا االعتقاد ، أما اليوم فإن أكثر السنّة تطرفاً بدأوا يعتنقـون             وجوههم  كان السنّة تأريخياً ُيعبسون     

 ولكن بترجمة خاصة أو فهم خاص يثير اإلشمئزار، ومثال ذلك ما يقومون به اليـوم عبـر                  هذا المفهوم 

  . التي باتت معروفة-التفجيرات االنتحارية 

التجربة التأريخية الشيعية قريبة من تلك التي عند اليهود والمسيحيين في كونها رواية ألفية يمتد عمـر     

خلل هذا العمر الطويل حمالت قتـل وتـصفيات وإعـدامات           الشهادة فيها الى ألف سنة ، تتخلّله، أي تت        

السنّة ، على النقيض من ذلك مشربون بفكرٍة أو إحساس بأن النجـاح الـدنيوي الفـوري أو      . ومعاناة  

متداد األجيال بعد   إ االسالم السنّي قطع خطوات هائلة كقوة في العالم وبسرعة فائقة، على             .الملك هو المهم  

سـتطاعت أن   إنت جيوش العرب القبلية تنطلق من شبه جزيرتهم الوطنية، وحيـث            النبي محمد ، حيث كا    

متجـاوزةًَ االمبراطـوريتين الفارسـية والمـصرية، ودافعـة          . مبراطوريات في وقت واحد   إر ثالث   تدم

ستمرت الجيوش االسالمية في تقدمها ، زاحفـة        إ. البيزنطيين خارج الشرق األدنى داخل بالد األناضول        

وسمي بهذااالسم نسبة الى القائد العربي طـارق بـن          ( ال أفريقيا ، عبوراً بمضائق جبل طارق        بإتجاه شم 

ستطاع فـرانكس   إلتُحكم سيطرتها على شبه جزيرة االيبريين مندفعة شماالً الى أوربا الغربية حتى             ) زياد

Franks إيقافها في معركة تورس بيوتيرس Tours- Poitiers ة كـان  في تلـك الفتـر  .  م ٧٣٢ عام

 حدود الهند وأواسط آسيا شرقاً الى جبال األطلسيمتد االسالم من إستلموا السلطة ، وحينها إالعباسيون قد 

  .وما بعدها غرباً 

 . آخذون تأريخهم بنظر االعتبار ، فإن الشيعة لم يقرنوا شرعية مذهبهم على االطالق مع نجاح دنيـوي    

لى االحتفال بسيادتهم وسلطانهم في العالم من خالل المؤسسة         السنّة، عكس ذلك تماماً ، إعتادوا دائماً ع       

ن المسألة السياسية إن الشيعة باتوا يرون   إونتيجة لذلك، ف  . الدينية الزمنية القومية التي كانت تدعم الخالفة      

ن الـشيعة ال    إكما  . كتراثاً من السنّة في الوقت الحاضر حول هذا الموضوع        إليست ذات أهمية، وإنهم أقل      

لت أم ال ، ألنهم يعتقدون بأن مثل هذا األفول ال يشي ،             فمهم في ما إذا كانت سلطة الدولة اإلسالمية قد أ         يه

وقد تفسده السلطة أحياناً (    واليشير إلى أزمة حقيقية في الدين ، ما دام الدين في نفوس الناس وضمائرهم   

   ). المترجم-

فإن التـشيع قـائم     )) ذاك ال يجب  ((و)) ذا يجب عليك  ه((إذا كان التسنن حول الشريعة قائم على أساس         

إن الشيعة يتبعون الدستور اإلسالمي أو القوانين اإلسـالمية          . على الطقوس والعواطف والدراما الحزينة    

إذ قبل أن تكون هناك ضوابط      . بحذر متوازن ، غير أن تدينهم ومعتقدهم ال تحدده القوانين وضوابط الحكم           

ك معتقد شيعي وهذا المعتقد كفيل بتعريف المؤمنين في ما إذا كـانوا يـسيرون أمـام                 شيعية ، يوجد هنا   

 تـدنتْ بعـض   آيات اهللالعقلية الشرعية المفرطة الحاكمة في ايران اليوم والمتمثلة في       . الشريعة أم خلفها  

جمـة عـن    نعاكس واضح لآلثار النا   إ، وهو   ) (sunnificationالتشيع  )) تسنين((قتربت من   إالشيء أو   
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ُعرف أيضاً بتزمته أو نشاطه السياسي األكثـر        في العقود المتأخرة والذي     ) المحموم(تطرف الحكم السنّي    

  .من الالزم

. هما في بعضهما البعض موحدة أو ذات إطـار ثابـت        ؤبالطبع ليست معتقدات التشيع ، وال التسنّن أو آرا        

 الغنيـة   cliftonود على الساحل في محلّة كليفتون       مثال ذلك ورمزيته هو الضريح الصغير والمهم الموج       

. عبدالغازي صـاحب إن القديس المدفون في هذا الضريح هو        . في كراجي، والمعروف لدى السنّة والشيعة     

  .إنه كان أحد أقرباء اإلمام السادس الشيعي جعفر الصادق) من لورستان( ويقول أحد مشاهير اللور 

سلطة العباسيين في بغداد وبحث عن مالذ آمن في الـسند مـن ِقبـل               عبد الغازي هذا كان قد هرب من        

بالنسبة لشيعة كراجي ، إنه سليل أسرة خط األئمـة ورمـز الحيـاة               .Hindoاألمير المحلي آنذاك هندو     

بالنسبة للحجاج أو الزوار السنّة الذين يذهبون الى ضريحه ، هو مجرد ولي من أولياء               . الشيعية في السند  

متداد قرون وقرون يـستهوي الـشيعة والـسنّة معـاً           إلحين العظماء ، وهكذا فالضريح ، وعلى        اهللا الصا 

لقد عزز هذا الـضريح منطـق       . تلتقي عند اإلسالم العام      ويجمعهم حول معتقدات وممارسات مشتركة ،     

  .التسامح واالنسجام وحتى منطق المجامالت بين الطرفين

فهناك آخرون من خط األئمة كانوا قد هربـوا مـن           .ذا السياق   وليس ضريح عبدالغازي هذا فريداً في ه      

حكم األمويين والعباسيين بحثاً عن أماكن لجوء في الممالك الهندية ، وإن أماكن دفنهم أصبحت مقدسـة        

 فـي الهـور   Babi Pakdaman بابي باكدامن ، ففي زاوية من ساحة ضريح لكلِّ من السنّة والشيعة

 من عائلة النبي ، بمن فيهن إبنة لعلي يدفن هناك ، وهنـاك صـفيحة معدنيـة              حيث يعتقد أن خمسة نسوة    

 Sayyid Ali سيد علـي هجـويري  صغيرة للتعريف بالمكان حيث يرقد القديس الصوفي السني العظيم 

Hijwiri   )   هـذه   . أربعين يومـاً فـي التأمـل      والذي قضى في إحدى المرات      ) م١٠٧١المتوفى سنة

مكانية حصول تسوية محتملة بين الشيعة والسنّة على المستوى الروحي وفي إطار            األضرحة ترمز الى إ   

  )٢٨. (المعتقدات المشتركة

 كتعبير قوي وخفي في المعتقد االسالمي شبيهة بعدة وجوه مـع مظـاهر              الصوفية بين السنّة  لقد ظهرت   

نّها منتشرة كذلك بين الشيعة ، ولكنها إ ).٢٩(المعتقد الشيعي الموازن للشرعية السنّية وثيولوجيتها العقالئية 

ألن إهتمامات الشيعة بالمعاني العميقة والباطنية للرسالة االسالمية أكثر تعبيراً منها عند            ،  بين السنّة أقّل    

  .السنّة

ن الصوفيين يعتقـدون    إشأنهم شأن الشيعة ،      . إن الصوفية والتشيع يشتركان كثيراً في المزاجية والذوق       

ني باطنية ومعاني خارجية أو ظاهرية للقرآن واألحاديث النبوية وإنهم يقدسون تلـك التـي               بأن هناك معا  

ومثل أئمة الشيعة كـذلك ، فـإن األوليـاء والقديـسين            . تمسك به   تيعتقدون إنها تمس المعنى الباطني و     

 الباطنيـة   الصوفيين يستمتعون أو يأنسون بالموقف الخاص أو التجربة الشخصية التي تأتي من معـرفتهم             
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أما الجوهر الروحي لألولياء ، فكما هو مع األئمة تماماً ، فهو مصدر الفضيلة الذي يستمر . وقربهم من اهللا

  .في إفاضة البركات على األتباع حتى بعد أن يموت األولياء

 األضرحة الصوفية هي األخرى، كما تلك التي لدى الشيعة ، أماكن يستشعر المؤمنون فيها معاني عميقـة                

 فـي جنـوب آسـيا،      Chishtiلالتّصال الروحي والعاطفي مع الخالق ، وهناك مشترك بين نظام جشتي            

ن زيارة األضرحة تقع في قلب العبادة والمعتقدات الدينية إ في شمال افريقيا وهو Alawiyaونظام العلوية 

ستمروا فـي   إثيرين منهم   وحتى مع األفغان الذين كانوا تحت سوط الطالبان وتطرفهم العنيف إال أن الك            . 

زيارة األضرحة ،وكانوا يؤدون المراسم العبادية المعروفة بين المسلمين فيها والتي تعتبر قواسم مـشتركة            

اإلمام الشيعي ، والقديس الصوفي يعتبران شفيعان خاصان ووسـيطان بـين            : فكالهما إذن   . في ما بينهم  

ذ االنسان وتحقيق خالصه وطلـب الـشفاء لـه  وحيـازة             االنسان واهللا، قادران على التشفّع من أجل إنقا       

البركات  والمغفرة ، حتى ألولئك المتدينين الذين ال يصلون بعباداتهم اليومية الى المستوى الذي يحقق لهم                 

  .تديناً كامالً أو عبادة تامة

اتهم وهـي   ن الصوفيين يقبلون ويرضون بالمواقف التي توضح تدين الشيعة ومعتقـد          إوبكلمات أخرى ،    

  .عتبارها غير إسالميةإالتي يرفضها السنّة ب) أي نفس المواقف (نفسها 

               هم لعائلـة النبـيوفي حب ، عنـد أغلـب     . وأخيراً ، فإن الصوفية ُيشاركون الشيعة في تبجيلهم لعلي

ألول لقد كان علي الحـواري الـصوفي ا       .  وملهماً للمعرفة الروحية   بارزاَالصوفيين ، يعتبر علي مصدراً      

ومصدر الحكمة الباطنية التي تعتمد عليها الصوفية، ولذلك فإن كافة مجاميع الصوفيين وفصائلهم ، ما عدا                

مع أن هنـاك    (  يتبعون خط أبي بكر ، يعتبرون علياً رأس الينبوع في الحكمة الروحية                ن الذي النقشبندية

العديد من المؤهالت   ) . هجه الروحي الخاص  العديد من زعماء الصوفية النقشبندية يبجلّون علياً ويقبلون من        

هـي القـيم التـي      ،  التي تُنسب لعلي ويوصف بها ، كالشهامة والشجاعة  والكرم  والعدالة  ونبل الروح                

 الصوفيون ويعتبرونها الحقيقة الجوهرية للمعتقد االسالمي وهذا الميل هو األقوى في الصوفية             بهايتماهى  

ّز فـي إيـران ،         المبر جماعة نعمة اللهي  و التجلّي األكبر واألكثر أهمية في       الشيعية ، ويعتبر التوضيح أ    

  )٣٠.(والذي نُسجت خيوط مذهبه الروحية الصوفية في المعتقدات الشيعية

إن تأثير الصوفية في الحياة اإلسالمية والفكر اإلسالمي زرع روح التسامح مع التشيع في العديـد مـن                  

ففي جنوب آسـيا    . عرف الصوفية الدين االسالمي ، ترى للشيعة قبوالً أكبر        وحيثما تُ . المجتمعات السنّية 

 ، والتي دمجت التعاليم الصوفية وأدخلتها فـي  Brelwi Schoolمثالً ترى المدرسة البريلوية االسالمية 

ـ     . كثر تسامحاً مع الشيعة     أالثيولوجية السنّية والشريعة ، كانت دائماً        ا دائمـاً   وكال الصوفية والتـشيع كان

الوهابية ( وتتعاطيا معها    الوهابية والسلفية يخشيان من نمط التبريرات أو التفسيرات المتطرفة التي تُنّميها          

ـ      . هذه هي قراءة متطرفة لالسالم وتنتشر في العربية السعودية            فـي   تأما السلفية فهي منهج حديث وكان

التوجهات والقوى التي ترسم خطوط رفض سـنّية        العديد من   ) ٣١)(بعض االوقات تجسيداً عنيفاً للوهابية      
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ن إفي العـراق وباكـستان ،       . معارضة فظّة تجاه الصوفية   قاسية ضد التشيع تراها في نفس الوقت تشكّل         

  )٣٢.(القوى المتطرفة التي تهاجم الشيعة اآلن ، تهاجم الصوفية أيضاً

ة بين التصوف مـن جهـة ، والوهابيـة          وفي العديد من أجزاء العالم االسالمي اليوم ، يبدو أن المعرك          

والتعصب السلفي من جهة أخرى ، تلقي بظاللها وبشكل كبير على كل المعارك بين اإلسـالم التقليـدي                  

أما المواقف تجاه هذين االتجاهين فهي بين مد وجزر ، وجنباً الى جنـب مـع االتجاهـات أو                   . والحداثة

ملية شد وجذب ، فإما اإلذعان الى الصوفية وإسالم النـاس أو            نعم، إنها ع  . الميول المتعصبة داخل التسنّن   

  .االنصياع الى دعاوى األرثذوكسية الصارمة المتبرمة والمتزمتة

سوريا تقدم نموذجاً معاصراً للتعاون .  إن االتجاهين توصال إلى قاسم مشترك لمواجهة عدوهما المشترك

لتحدي القادم من الجماعة المتطرفة لألخـوان المـسلمين         ففي مواجهة واضحة ل   . بين التشيع والتصوف    

وهـم   (العلـويين ودعاواها في اإلطالق السنّي المتعصب ، فإن الحكومة السورية، المهيَمن عليها من قبل              

ستُخلصت معتقداته من األرثذوكسية االسالمية ، وتنطوي على عناصر من المسيحية  أفرع من التشيع الذي     

كتـساب الـشرعية     إل جماعة الصوفية النقشبندية  عتمدت ومنذ الثمانينات على     إ) االسالموديانات ما قبل    

 كان المفتي األعلى لسوريا وزعيم بارز في الجماعـة          ٢٠٠٤ الذي توفي عام     الشيخ أحمد كفتارو  . الدينية

نه هو اآلخـر    ، فإ أحمد بدر الدين حسون   أما خليفته المفتي األعلى الشيخ      . الصوفية النقشبندنية في القطر     

  . صوفي نقشبندي 

جماعة كفتارو كانت قد قدمت دعماً ضد تحدي السنّة المتطرفين لنظام الحكم العلماني العلوي في سوريا،                

الذي حاول مؤخراً إقناع السلطتين الدينيتين الشيعيتين أو النظامين اللبناني واإليراني على التصريح بأن              

ن حروب التحرير غالبـاً     إ أما في أفغانستان  والشيشان والبلقان ، ف        .العلويين األصليين هم شيعة مسلمون    

بدأت من قبل جماعات نقشبندية محلية ، إال أن نتائجها تختطف بعدئذ أو تُـسرق مـن قبـل                   تكون قد   ما  

إن المقاومـة النقـشبندية لالسـالم       . ممولين أفضل وهم جماعات مدعومة سعودياً من السنّة المتعـصبين         

 جلّية وواضحة ال سيما أثناء الحرب األفغانيـة عنـدما كانـت             تلمتمثل بالوهابية والسلفية كان   المتعصب ا 

نعم لقد كانت تقاتـل أوالً ضـد جماعـات متباينـة مـن       . القوات النقشبندية تُقاتل للسيطرة على هذا البلد      

، كما كانـت     حكمتيار قلب الدين المجاهدين مدعومة سعودياً وباكستانياً كالحزب االسالمي الذي كان يقوده          

  .تقاتل ضد الطالبان وفي آن واحد

  


