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

 بإرخاء األحزمة ، وذلك تغيير صبغة المجتمع الشيعيأو نهوض دول حديثة ساهم ويساهم في إن نشوء 

  التي كانت تضيق الخناق بشكل كبير على المجتمعات الشيعية وقياداتها

 ١٩٩٠ القرن الماضي،كما هو الحال في أذربيجان في التسعينات ١٩٧٠ففي باكستان مثالً في سبعينات 

 ومستهلَكاً بالكامل بقضايا تخص التشيع كان سلبياً على الصعيد السياسين من نفس القرن، لوحظ أ

   الطقوس الدينية فقط

الذي كان . التسنّن أو النشاط السنّي يستحوذ على صورة البطل المناضلعلى النقيض من ذلك ، كان 

  متطرفاً و ديناميكياً  ومنهمكاً في السياسة تماما

 إستشعروا وطأة هذه الصورة أو هذا التوجه، فأصبحوا ين الصاعدين الشيعةالشباب والمتحركّالعديد من 

   وكأنهم سنّة أيضاًإما سنّة فعالً أو راحوا يمارسون تشيعهم

 أوساط الطبقة الوسطى يمكن مشاهدتها على وجه الخصوص في نزعة علمانيةالتحديث أيضاً قاد الى 

  تان لبنان والعراق وايران وباكسشيعةوالعليا عند 

  الحزب الشيوعي هم من الشيعةففي العراق ولحد هذا اليوم ما زال األعضاء البارزون والقياديون في 

 ، أي لحزب الشعب األغلبية الواسعة للشيعة ، عادةً ما يصوتون للعلمانيةوهكذا في الباكستان ، فإن 

يست أكثر من عادة سياسية تزيد الباكستاني اليساري ، والعربة السياسية لعائلة بوتو، وكأن المسألة ل

  شكوك اليمين السنّي الباكستاني بجاره الشيعيمن 

ففي بدايات مشروع تشكيل الحكومات في كلٍّ . ومجتمعاتهافكّك الروابط بين النخب الشيعيةالتحديث كذلك 

          كان أصحاب األمالك اإلقطاعيون وزعماء القبائل من باكستان والعراق والبحرين ولبنان، 

  يمثّلون الوجود الشيعي

حيث يقوم الحكام السنّة بتحديد وهذه القضية ما زالت كما هي في البحرين والعربية السعودية، 

  المساهمة السياسية الشيعية وحصرها في لعبة الوجهاء

الشيعة العلمانيين لم يكونوا هم المستفيدين من هذا التحو ل في المفارقة الالفتة والمثيرة للدهشة هي إن

  )أي علماء الشيعة (وإنّما العلماءالمجتمع الشيعي والسياسة الشيعية 

 لم يبقَ لديهم أي إرتباط أو تواصل مع السلطةفقراء بغداد وفقراء البصرة في أقصى جنوب العراق 

  الفظّة التي تحكّمت بمزارعهم وأهوارهم

لم يكن دكتور الرياضيات السياسي ية ونتيجة لذلك، وعندما سقط نظام صدام أمام زحف الدبابات األمريك

 ، وإنما أحمد الجلبي ، وال الدكتور السياسي أياد عالوي، اللذين ظهرا أو ُأظهرا أنهما يقودان الشيعة
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                    المجلس األعلى ورجال الدين الذين كانوا في الصدر والسيستانيالذي ظهر هو 

  للثورة االسالميةفي العراق

 آيات اهللا هم الذين إستورثوا عباءات الشاهاتلك ، وبعد عقدين من التحديث ، كان في إيران كذ

              الروابط التقليدية التي وهذا ما يشير الى عمق . الحاكمين، وليس الزعماء العلمانيين

  نسجها العلماء مع جمهورهم 

            لقومية العلمانية بمثابة تظهر ابالنسبة للشيعة وتحديداً حينما يكونون أقلية في وسط ما، 

  هوية حصرية فيهم أو لهم

  مؤونة وأعباء هويتهم الدينيةلقد أرتهم الدولة الحديثة أو منحتهم ممراً واحداً الى األمام خاٍل من 

حمل وعداً بإنهاء قرون من االنحياز العالم الحديث ، وعلى األقل في لباسه التنكّري القومي والوطني ، 

   ، واالضطهاد المتواصل بالنسبة لهذه األقلّياتالمؤلم

 ، وأسوأ همشت فيه الشيعة ووعززته في نفس الوقت الذي دعمت الحكم السنّيهذه الحكومات واألمم 

  وزاداً للطائفيةمن ذلك منحت زخماً دافعاً ، 

 مؤسساتياً  ، في نفس الوقت الذي يواجهون فيه تمييزاًإستمر التهميش واالقصاء يالحقان الشيعة

  منظّماً، فضالً عن معاناتهم من االضطهاد واالنحياز الهابط لغيرهم في كافة مجاالت حياتهم اليومية

 أوجد اإلداريون البريطانيون ألنفسهم فيه نقطة تالقي مع العشيرة األميرية في العراق المحكوم سنياً

 والوجهاء في بعدد من رجال الشيعةمسحة تجميلية الهاشمية من شبه الجزيرة العربية ِعبر إضافة 

  البرلمان وإن لم يكن لهم من التأثير ما يفترض أن يكون للشيعة

 ، ولم يكن لهم أي شيء مهم من لم يحكموا إطالقاً في العدد غير إنّهم رجحان أغلبية الشيعةورغم 

  )أي عراق العشرينات(حصة القوة أو السلطة في العراق الجديد 

لم يلحظ بأن الشيعة كانوا شركاء في األمة أو المجتمع، وإنما ، وبدالً من ذلك ، كانوا وبهذا السيناريو 

قد أتُهموا بأنهم يمثّلون المصالح اإليرانية، وهذا يعني ضمناً عدم االخالص للبعد العربي، ومن هنا جاء 

   مرة أخرىتهميشهم

ا قد يسببه التمرد الساخن من صداع سكن  في فترة إحباط طويلة لمأذعن الشيعة الى الحكم السنّيوهنا 

   بعدئٍذثمانية عقودفي مخيلة آية اهللا السيستاني أو أصبح مسكوناً به ألكثر من 

بتسليم مفاتيح القطر للسنّة وإقصاء وبغير ذلك فإنه كان خائفاً من أن تقوم الواليات المتحدة وبريطانيا 

  اماً كما فعل البريطانيون في المرة السابقةتم  ،الشيعة أو عزلهم خارج السلطة مرة ثانية

  القومية العربية تحمل نزعةً متأصلة ومالزمة ضد الشيعةفلذلك وعلى الدوام كانت 
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 ، وَعَرقهم ودموعهم مرحب بها، ومتوقعة من أجل األمة العربية وتطلّعاتها ، إال دماء الشيعةلقد كانت 

 من أجل هذه األمةرجة أو المستوى الذي بلغت فيه تضحياتهمحقوقهم لم تكن تواَزن أو تُقاَبل بالدإن   

لم يكن الشيعة إطالقاً يمثَّلون في البيروقراطية الحاكمة، أو األجهزة وبسبب التمييز المؤسساتي ، 

  العسكرية على المستوى القيادي للدولة العربية

العالم العربي من بداية السبعينات  ،أو األصولية االسالمية في جنوب آسيا والتطرف االسالميإن نهوض 

   النزعة الطويلة  فصاعداً ، كان قد أضاف حساسية جديدة لتلك الحساسية المديدة، أو لتلك ١٩٧٠

  العمر المناهضة للشيعة

  لقد ولدت األصولية اإلسالمية أوالً في الوسط السنّي كرد فعل أو إستجابة ألفول القوة اإلسالمية العظمى

 التي رسمت مالمح اإليمان بأحقّية األصولية كانت مرتبطة تماماً بالقراءة السنّية للتأريخ  كما إن هذه

اإلسالم (السنّة في الحكم والقلق السنّي في إحتمال كشف أو فضح األسباب التي قادت الى أفول اإلسالم 

  ةوعالقة التسنّن بذلك، في إطار القوة العالمية تحت الظروف الحالي) السنّي طبعاً

 ع باٍق هو ومع ذلك وبصرف النظر عن الممر أو المنهج الذي سلكه التسنّن ، إالّ إنموقفه من التشي

، فالنـزعات والتوجهات المتطرفة واإلصالحية والتجديدية ، كلُّ واحدة منها أضفت روحاً نفسه لم يتغير

       دحض ها كانت تتكّرر في مختلفة على الثيولوجية السنّية وعلى الشريعة عموماً ، إال إنها كلّ

  وتفنيد الفكر الشيعي والتشيع

ولم تكن هناك شخصية أكثر أهمية من تلك التي راحت تكيل الى الشيعة والتشيع ، وعلى كافة األصعدة ، 

شخصية الدينية والشرعية من إتهامات وغمٍر ولمٍز ، من تلك الشخصية المبرزة في الفقه السنّي وهي 

تلك اإلتهامات التي شكّلت إنحيازاً مسبقاً ضد الشيعة ؛ وذلك لما جاءت . ١٣٢٨لمتوفى سنة إبن تيمية ا

  به هذه الشخصية أو ما قدمته من جدل منحوت وسجاالت وتحديات

 د وموجات العنفوفي الحقيقة إننا ال نذهب بعيداً إذا قلنا إنالتي باتت تزعج لدى السنّة المتطرفين التمر 

ال يمكن تصورها في حال من األحوال اذا مي ومن بعده العالم كله والكرة األرضية برمتها، العالم اإلسال

  ، وإن كاَن قد مات منذ فترة طويلةغابت عنها أفكار هذا الفقيه الفرد ودوره

للقوة الدنيوية  اليوم ويوضح تصميمهم  للتنكّر يسوق المتمردين السنّة في العراقإنه نفس المنطق الذي 

  دلشيعة ونجاحهم في اإلمساك بمقاليد األمور في هذا البلل

الثيولوجيون السنّة ، والمنظّرون السياسيون جعلوا من معيار إستحقاق السلطة بمصطلح القوة، أي 

بمعنى القدرة على إستالم الحكم، هو الحقيقة التي لم يفتقدها أو يعدمها الدكتاتوريون العرب المعاصرون 

  ويتعكّزون عليها في حكمهم وبناء دولهموراحوا يعتمدونها 

   هؤالءلوهابيين رأوا األسوأ على أيدي االشيعةغير أن 
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   غير المرغوب بها في المجتمعاألقلّية الوثنية الهمجيةلقد كان ينظر إليهم على إنهم 

  خر ما زال يصبغ مواقفهم تجاه بعضهم اآلالوهابيين والشيعة والسيء الصيت بين الدم القبيحإن لون 

إن االنقالب المعاكس  . إزداد تأثير الشيعة كلما ضعفت االمبراطورية المغوليةفي القرن الثامن عشر 

 في إستيراد بهاء الدرالذي جاء من حسن حظّ الشيعة أصبح واضحاً بعد قرار االمبراطور الشيعي 

  م١٧٠٠ في أعوام بالطه في دلهيالطقوس الدينية الشيعية أو إستردادها الى 

 في عرضها للفن الشيعي إصفهان اإليرانية وكأنها الثانية فقط بعد مدينة الهندية لكناوما ظهرت المدينة ك

  والهندسة المعمارية الشيعية

 على لتنامي التأثير البريطاني نتيجة أو حصيلة صعود الشيعة ، يعتبر السنّة الهنودبالنسبة للمسلمين 

  بلدالصعيدين التجاري والسياسي في هذا ال

 ، الذين يعتبرون أنفسهم معنيين أكثر من غيرهم في ما طُرح خطًأ ، وما يمكن السنّةفبالنسبة ألولئك 

وكنموذج لما يحدث في العالم العربي أيضاً، كان االستعمار قد  . كان الشيعة هم الشغل الشاغلتثبيته، 

ن يعيش في وسطهم من ، الذين وجهوا جزءاً غير يسير من غضبهم وحنقهم نحو مأغضب السنّة

  وهم الشيعةالمشكوك فيهم 

 ، كما إن بعض ١٩٨٠ خالل الحرب األفغانية في الثمانينات المتطرفين السنّةوقد إندمج الدوبانديون مع 

 ومعهم وكالء المخابرات العسكريين الباكستانيين ، السعودية والمال األمريكيأوساطهم وبالتنسيق مع 

  كة طالبانحرأعطوا دفعة كبيرة الى 

 األغلب التجديد اإلسالميوفي الحقيقة إن التجديد السنّي قُصد منه في األعم  

وكانت .  الذين أتّبعوا خطوات التجديد متطرفي القرن العشرين هذا العديد من رشيد رضاكما ألهم 

خوان األ مفتوحة وصريحة، ووجدت لها إنعكاسات واضحة لدى ضد الشيعةسجاالته العنيفة ومجادالته 

  األيديولوجيات السلفيةأوالً ومن ثم في المسلمين 

 ، رغم أنه ترك بعض العالمات كقوة أو تيار ملحوظ ، لم يظهر على األقّل لحد اآلن ، التجديد الشيعي

  على الفكر الشيعي  والتطبيق الشيعي

 أو االنتهاك صابالغت في العراق تحت امراكز التعليم الدينية الشيعية أصبحت ١٩٢٠في العشرينات 

 من النتائج المرعبة يترنّحون بعد أن أصابهم الدواروعندما إبتدأ عقد العشرينات كان الشيعة في العراق 

 دافعين يقلّدون أتاتورك في ايران لبهلويون ، بينما راح اثورتهم االنقالبية ضد البريطانيينالتي أعقبت 

  يثبالعلمانية وبمرسوم قضائي كمقدمة للتطور والتحد
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لقد ُأسس األزهر ( ومقدسيهم أولياء الشيعة المذهب رجالً متسامحاً مع شيخ األزهر السنّيوبينما كان 

 الذي تناغم نفس النبضفإن ِفعله ذلك أيضاً كان بمثابة إستجابةً الى ) اإلسماعيليين (من قبل الفاطميين 

  هذا التأريخ قبل عقدين من مؤتمر الخالفةمعه علماء الشيعة في رسالتهم الى 

 تجسدت ضعف الدول العلمانية وبداية ١٩٧٠ في أواخر السبعينات األصولية السنّية والشيعيةإن نهوض 

 ١٩٦٧ بعد حرب السبعة وستين للقومية العربية في إيران والموت البطيء الملكية البهلويةفي سقوط 

                في المنطقة والذي عدم االستقرارأي حرب األيام الستّة مع اسرائيل ، في زمن تنامي 

   يبدو مخيفاً ليلزم االنسجامشبح العلمانية فلم يعد  غير االتجاه مرة أخرى

ظّل إبن  في بالد المسلمين، وباألحرى هيمنة سياستهم ، تجسم مرة أخرى هيمنة الحس االسالمي ومع 

   من جديدالمشهد اإلسالميت على  والسجاالت المذهبية في الـتأريخ الثقافي السنّي وتمددتيمية

 تحت حكم الشاه وبعده الخميني تنامي القوة اإلقليمية اإليرانيةففي إمارات الخليج الفارسي مثالً يعتبر 

 في االقتصاد المحلي صعد من حدة التجار ورجال األعمال اإليرانيينإن بروز . مصدر المشكلةدائماً هو 

كما إن طبقة التجار في دبي . بازار إيرانلدوحة في قطر يسمى فالسوق الرئيسي في ا. المخاوف 

  أعداداً كبيرة من االيرانيينوالكويت تضم في عناصرها 

 في دبي وعدد كبير من المبعدين وأصحاب النفوذ االقتصادي أغلبية معتبرة من المواطنين الموظفينبأن 

 بأن اإليرانيين الذين هم عرب بالعرف ال ، وأضافهم من اإليرانيينفي االمارات العربية المزدهرة 

   أو طبقة رجال األعمال غير مناسب في الحكومة اإلماراتيةيمثَّلون إال بشكٍل 

 ، وهذا ما قاد اإلماراتيون بأن يعززوا عالقاتهم االقتصادية فالخوف من إيران يعني الخوف من الشيعة

   على هذا الصعيديرانيالتوسع اإلمع الهوية العربية بأمل الوقوف في وجه 

 أو المستورة، مصورةً الشيعة بأنهم تحذّر من األجندة الشيعية المخفيةالعديد من األنظمة العربية 

ففي العراق ، والعربية السعودية ، والبحرين ، مثل هذه المزاعم كانت وال . الطابور الخامس اإليراني

  لتبرير الدكتاتوريةزالت تُستخدم 

التي حصلوا ، قلق سنّي في مواجهة بعض إستحقاقات الشيعة الحديثةل تتحدث عن وهذه كلها تنم ب

أول قطر في العالم العربي، يتسنّم الشيعة  والذي يعتبر اآلن موقعاً إستثنائياً بإعتباره عليها في العراق

  رة ويعطى فيه لألكثرية كامل إستحقاقها في حكومة ناتجة عن إنتخابات حفيه زمام نظام سياسي

 ، تبقى المقيمين اإليرانيينورغم كون اإلمارات الخليجية وهكذا النجف وكربالء تضم أعداداً مهمة من 

            وإن جذورهم في العراق عميقة بقدر معظم الشيعة العرب هم أثنياً، عرباَ فعالًالحقيقة بأن 

  عمق شركائهم السنّة



 هيوينالتحدي الص         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ٣٦ من ٧                                     ٢٠٠٨ -      كانون الثاين
 

 تجاه شعارات القومية العربية وضجيج مثالياتها ، لشيعةإستنـزف حماس اوأخيراً كان هذا التمييز قد 

   أو لغيرهمأوفتْ بوعدها لهموبدأوا يديرون ظهورهم الى أيديولوجية لم تكن على اإلطالق قد 

  للقومية العربية من العائلة غير السعيدة خرج كانوا أول من إنسّل أو فشيعة لبنان

 متميزة عن تلك التي تمنحها القومية العربية لشيعة هوية جديدةمنح اللبنانيين القد نجح نجاحاً كبيراً في 

راح اللبنانيون الشيعة يهجرون والءهم األعمى للقضية وبإتّباع منهجه هذا . التي يتزعمها السنّة

  كلبنانيين شيعة، بل بدالً عن ذلك راحوا يطالبون باالعتراف بحقوقهم العربية

 نظر إليه من قبل السنّة وكأنه  وتقويتمنهج الصدر في دعم الشيعةإنإن كونه ولكونه . خيانةهم كان ي

   حول شخصيته وحركتهالشكوك كان تهمةً كافية لتعزيز أصل إيرانيفقط من 

 في لبنانلسنّية وللمؤسسة اتهديداً للفلسطينيين التي أشعلها الصدر كانت يقظة الشيعةإن   

وفعالً إختفى .سوف يقتل الصدر  ليبيا معمر القذافيحاكمولذلك فلقد أخبر المسؤولين االيرانيين بأن 

   بالنسبة ألتباعهاإلمام الغائبالصدر في ليبيا ليصبح وإلى األبد 

 ١٩٨٢ أصبح واضحاً تمام الوضوح عام الغضب الشيعي ضد الفلسطينيين والقومية العربيةإن عمق 

     جنوده محررين ويستقبلونهم ، وَيعتبرونراح الشيعة يحيون الجيش االسرائيلي الغازيعندما 

  بالورود واألذرع المفتوحة

سوف يصوتون ، أغلبهم لحزب  ليس من المحتمل أن يشاركوا في مواكب عاشوراء ولكنهم الشيعة الجددهؤالء 

إن .  جعلت من هذا التنظيم بطالً في القضية الفلسطينية ١٩٨٢ ، إن حرب حزب اهللا ضد اسرائيل منذ العام اهللا

  عالقة الشيعة الفلسطينيين مع حزب اهللا للجميع، هي التي ستوضح أو ترسم العدو المشتركسرائيل ، ا

، فإن مدخل لتجاوز الهوية السنّية يكمن في عدم قدرته أو عدم رغبته فشْل خطاب القومية العربيةوإذا كان 

ر حول مسائل التوزيع واإلنتاج، وكان الشيوعية األكثر راديكالية ،كما كان يأمل البعض ،  هو عرضها لتصور آخ

وإذا كانت القومية العربية قد أصبحت . هذا طعنة أيديولوجية قاتلة كافية للتخلّص من حقل الجاذبية لهيمنة السنّة

  مذهباً للسنّة في العالم العربي ، فإن الشيوعية كانت عرفت للشيعة

فأغلب الشيعة ليسوا .  في عالم الشيعة عموماً مع كل ذلك لم تكن يوماً ما، أغلبية على اإلطالقلشيوعيةولكن ا

إضافة الى ذلك ، فال المادية  الملحدة، وال مخططات . حريصين على أن يستبدلوا أيدلوجية علمانية بأخرى

ن أو متديني ، الذين يبقون في قلوبهم وأعماقهم إغراءاَ كبيراًَ ألغلبية الشيعةالتحول الراديكالي االجتماعي يملكان 

  على األقل محافظين

وبهذا تكون األصولية قد .  أنها قادرة على تحدي ودحر القومية العربية ثقافياً وفكرياًاألصولية االسالميةبرهنت 

 شكّل مجموعة من الشباب العراقيين ١٩٦٧ففي عام . نجحت حيث فشلت الشيوعية في مصر وسوريا والعراق

، كما دولة إسالمية في العراقهذا الحزب منظمة ثورية مكرسة إليجاد  وكان حزب الدعوة اإلسالميةالناشطين 

  كانت هذه المنظمة مصبوبة في قالب المنظمات األصولية العربية
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  الفصل الثالث

  وعد القومية المضمحّل

The Fading Promise of Nationalism  

تطاعوا أن يعرفوا المتحـدث      كان الصوت على الشريط المسجل مشوشاً وغير واضح، ولكن العراقيين إس          

كانت الرسالة مسجلة من مخبئه قبل فترة طويلة من إلقاء القبض عليه            . إنّه صدام حسين يبعث لهم برسالة     

أبريـل  / نيـسان    ٢٨في يوم مولده في     ) الى الشعب العراقي العظيم واألمة العربية المجيدة      (وهي موجهة   

  .لعتيقة  ، وكانت من إنشائيات صدام المعروفة ا٢٠٠٣

يلوم الدكتاتور الساقط في رسالته الخونة الذين خذلوه ويقرعهم على الطريقة التي هزمـت بهـا قطعاتـه                  

العسكرية بالسرعة التي تـمت فيها ، تاركةً المجال أمام قوات الواليات المتحدة األمريكية لتقـتحم بغـداد            

سكرية سريعة، وضمن حالة حرب فائقـة       وتنقض عليها في أسابيع معدودة وكل ذلك من خالل مناورة ع          

والبقاء أوفياء لشرفهم العربي وضميرهم الـوطني       ((كان يحض العراقيين على مقاومة اإلحتالل       . السرعة

  )). والقومي

  .وأنهم سوف ينتصرون إذا ثبتوا على هذا التحدي ، كما قال

 ولكي يتأكّد بأن رجاله إستوعبوا المعنـى        .كان صدام دائماً يمتلك نزوعاً درامياً وحساً مرهفاً نحو التأريخ         

الذي قصده وإستشعروا ما حدث وجرى ، ولكي يسمم البئر أمام الواليات المتحدة ، راح يقـارن سـقوط                   

إن ذلك االندحار المبكر كان     . م  ١٢٥٨ مع سقوطها بأيدي المغول عام       ٢٠٠٣بغداد بأيدي األمريكان عام     

 حين يذكر من قبل السنّة العرب فإنه يذكّر بيوم الكارثة أو المـصيبة التـي                قد تَرجم نهاية الخالفة ، وإنّه     

حلّت بالمسلمين حيث يقال، أن إنهيار العاصمة العباسية المثقفة أصبح لونها أسوداً لكثرة الحبر أي حبـر،                 

ـ                 ذابح التـي   الكتب التي قُذفت فيها ، وأصبحت مياهها حمراء، أحمراً لكثرة الدم الذي سال فيها جراء الم

إن العراقيين ، كما يأمل صدام، سوف يستمرون فـي مقاومـة            ) . األبرياء(إرتكبها المغول بحق الضحايا     

إذْ يروج صدام بعد ذلك بعقد مقارنة مشؤومة يشبه خاللها بـين      . إحتالل التحالف، بإعتباره واجباً إسالمياً      

 المزعومة حيث قام هذا الوزير وهو شـيعي         علقميإبن ال حاجة الشيعة لمقاومة األمريكان اليوم ، وجريمة        

كما دخـل شـيخ المغـول ورئـيس        ((في الخالفة، كما قيل بمساعدة المغول على إختطاف بغداد، وتماماً           

وهكذا يفعل المجرم بوش ((وأضاف معنّفاً متبجحاً ))  الى بغداد هوالكو Mongol chieftain)) عصابتهم

 عـام   خاَن الشيعة اإلسالم  فكما  : إن إشارته هذه كانت واضحة    . )١()) ي  بدخوله بغداد بمساعدة إبن العلقم    

  .م٢٠٠٣ فإنهم يفعلون الشيء نفسه اليوم أي يخونونه مرة ثانية عام - حسب تعبير صدام - م ١٢٥٨

كشخصية صدام مشيرة   ) علمانية(هذا األسلوب الجاهز الذي تُعزف نغمته اليوم وتوضح تحوالته شخصية           

 يمتد عمره الى سبعة قرون ليتماهى مع إنحياز طائفي واضح، إنما هو داللـة               حقد سنّي طويل  الى تأريخ   

صريحة بأن المفاهيم والبرامج التي غالباً ما وضعت أو توضع من أجل توضيح أو تقديم الشرق األوسـط                  
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لم يعد  وأمثال ذلك كله    للمخاطَبين الغربيين ، حول الحداثة والديمقراطية ، واألصولية، والقومية العلمانية ،            

إن ذلك يشي وبشكل واضح الى الضغائن واألحقاد        ، بل لم يكن يوماً منسجماً او متناغماً مع ما يجري اآلن          

، والتي تزورها المواقف بل تزور المواقف وتوضـح االنحيـازات واألفكـار             القديمة بين الشيعة والسنّة     

وط والحدود السياسية ، بل حتى تُقرر فيما إذا ، وإلى أية درجـة،              المسبقة ، والنوايا المبيتة ، وترسم الخط      

  .يمكن أن تكون هذه الميول والتّوجهات على صلة وثيقة بالموضوع

إن نشوء أو نهوض دول حديثة ساهم ويساهم في تغيير صبغة المجتمع الشيعي ، وذلك بإرخاء األحزمـة                  

الطبقات العليا والوسطى بـدأت      . ت الشيعية وقياداتها  التي كانت تضيق الخناق بشكل كبير على المجتمعا       

                    تنـزع نحو تلقّي الثقافة والتربية في مدارس علمانية إما في الغرب أو داخل الوطن فـي مؤسـسات تـم

 فورمـان كريـستيان   وكلية Kinnaird College كلية كيناردبناؤها من قبل بعثات تبشيرية أوربية مثل 

Forman Christianوالجامعـة   في طهران ، والكلية األمريكية في العراق ، وكلية بغداد ،  في الهور

بعض .  في بيروت، وأخيراً معاهد ومؤسسات بدأت تدار من قبل أقطار ذات مناهج تربوية حديثةاألمريكية

 من Sunnismوبعضها إعتنقت التسنّن . هذه المعاهد أصبحت علمانية في أسلوب إدارتها ونمط الحياة فيها    

 Southernإيجاد فرص أسهل للتحرك ، وهو أسلوب يمكن أن يجعل من السيد الهندوسي الجنـوبي  أجل 

Baptist         يصبح عضواً في الكنيسة األسقفية البروتستانتية ألن Episcopalian       فـي بعـض مقاطعـات 

 علـى   آخرون أصبحوا متيمين باألصولية السنّية التي بدأت تكسب أنصاراً ومحبـين          . المجتمع األمريكي   

 القرن الماضـي،كما هـو      ١٩٧٠ففي باكستان مثالً في سبعينات      الصعيدين السياسي واالعتباري الديني،     

 من نفس القرن، لوحظ أن التشيع كـان سـلبياً علـى الـصعيد               ١٩٩٠الحال في أذربيجان في التسعينات      

ذلك ، كـان التـسنّن أو       على النقيض من    . السياسي ومستهلَكاً بالكامل بقضايا تخص الطقوس الدينية فقط       

الذي كان متطرفاً و ديناميكياً  ومنهمكاً في الـسياسة          . النشاط السنّي يستحوذ على صورة البطل المناضل      

  .تماماً

العديد من الشباب والمتحركّين الصاعدين الشيعة إستشعروا وطأة هذه الصورة أو هذا التوجه، فأصـبحوا               

عهم وكأنهم سنّة أيضاًإما سنّة فعالً أو راحوا يمارسون تشي.  

التحديث أيضاً قاد الى نزعة علمانية يمكن مشاهدتها على وجه الخصوص في أوساط الطبقـة الوسـطى                 

هذه النخبة لعبت دوراً مهماً في سياسة اليـسار علـى        . والعليا عند شيعة لبنان والعراق وايران وباكستان      

ريف البدائي للتشيع وتوجهاته العفوية نحـو الفقـراء         إمتداد الشرق األوسط ، والذي ينسبه البعض الى التع        

والمعوزين ، فيما يعزيه آخرون الى رغبة الشيعة في تركيز سياستهم على القضايا األيديولوجية التي تُبعد                

ففي العراق ولحد هـذا اليـوم مـا زال األعـضاء            . االنتباه عن القضايا المؤلمة والحساسة للهوية الدينية      

  .ياديون في الحزب الشيوعي هم من الشيعةالبارزون والق
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وهكذا في الباكستان ، فإن األغلبية الواسعة للشيعة ، عادةً ما يصوتون للعلمانيـة ، أي لحـزب الـشعب                    

، وكأن المسألة ليست أكثر من عادة سياسية تزيد مـن           بوتوالباكستاني اليساري ، والعربة السياسية لعائلة       

  .اني بجاره الشيعيشكوك اليمين السنّي الباكست

ففي بدايات مشروع تشكيل الحكومات في كلٍّ       .التحديث كذلك فكّك الروابط بين النخب الشيعية ومجتمعاتها       

من باكستان والعراق والبحرين ولبنان، كان أصحاب األمالك اإلقطاعيون وزعماء القبائل يمثّلون الوجود             

  . الشيعي

قطعوا كل خيوط التواصل ) عيم باللغة العربية وزعمتدار باألردوالز(هؤالء الزعماء المبرزون أو الوجهاء 

مع الطبقات السنّية الحاكمة، وإن ما تبقّى من خيوط عالقة بقي محصوراً في مستوى النخبة وحيث وجـد                  

كان على هؤالء الوجهاء . الشيعة مراتبهم في سلّم المسؤوليات في المواقع األكثر تواضعاً في الدول الجديدة

تفادة من عالقاتهم مع السلطة الحاكمة، وكان المتوقّع إثر ذلك أن يقوموا بتمثيل جمهورهم والـسيطرة                االس

وهذه القضية ما زالت كما هي في البحرين والعربية السعودية، حيث يقوم الحكـام الـسنّة بتحديـد                  . عليه

 مع ذلك ، بدأت التحوالت      في أماكن عديدة أخرى   . المساهمة السياسية الشيعية وحصرها في لعبة الوجهاء      

االجتماعية تدريجياً تساهم في تخفيف قبضة اإلقطاعيين وزعماء القبائل ودورهم في العمل السياسي وهناك      

حيث يمكن العثـور    . مثالً ، عدد قليل جداً من أصحاب األراضي يمارسون تأثيراً كبيراً في المدن الكبيرة             

وبما ) هواء المدينة حر  (وكما يقول المثل    .  والفقيرة للشيعة    اآلن على أعداد كبيرة من الطبقات المتوسطة      

إن الشيعة لم يعودوا مشدودين أو مرتبطين بقوة من قبل الكيانات المبجلة لحياة القريـة فـإن إيقاعـاتهم                   

الزراعية والفالحية المتباطئة صارت تلح وتضغط من أجل الحصول على أصوات مباشرة ومـؤثرة فـي                

  .يةالقضايا السياس

إذ إستطاعت الـسياسة الطائفيـة       . ١٩٧٠هذا التوجه قام بتغيير السياسة الشيعية في لبنان في السبعينات           

عوائـل  اللبنانية توزيع الفساد والتخريب بين المكونات اللبنانية ، كما حصل مع االقطاعيين الشيعة مثـل                

وم الـشيعة ولكـنّهم فـي الحقيقـة ال          الذين يقفون باإلسم فقط كممثلين لعم     ،  الخليلي واألسدي والزيني  

التوترات المتنامية لألنماط المختلفة من مكونـات الـشعب اللبنـاني           . يدافعون إال عن مصالحهم الخاصة    

وتحديداً في جنوب لبنان حثّت جماهير شيعية غفيرة على القيام بهجرة جماعية الى األحياء الفقيـرة فـي                  

 األكثر تموالً بمغادرة لبنان الى فضاءات أكثـر إشـراقاً فـي             جنوب بيروت، بينما قام العديد من الشيعة      

التحول االجتماعي والهجرة الجماعيـة أرخـت       . أفريقيا، وأمريكا الالتينية ، والواليات المتحدة األمريكية      

، الزعيم الديني للجماعـة الـشيعية، إسـتطاع أن يجمـع            اإلمام موسى الصدر  . قبضة الوجهاء وسلطتهم    

عية المتناثرة في وادي البقاع في غرب وجنوب لبنان وينظّمهم في إطار حركـة سياسـية                الوجودات الشي 

 ، والتي أصبحت في السبعينات صوتاً جديداً للشيعة في مـسار الـسياسة              حركة المحرومين جديدة سماها   

ل شقّت   ، فسحت حركة المحرومين المجال ب      ١٩٧٥وعندما تفجرت الحرب األهلية اللبنانية عام       . اللبنانية  

 السياسية والميلشيا التابعة لها، فهيمنت على  السياسة الشيعية أو النشاط الـسياسي              منظمة أمل الطريق الى   



 هيوينالتحدي الص         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ٣٦ من ١١                                     ٢٠٠٨ -      كانون الثاين
 

منظمـة  أصبحت  . )٢ ( في الثمانينات والمدعوم من قبل سوريا وايرانحزب اهللالشيعي آنذاك حتى ظهور  

 أي فريتاون وعكـرة وكينـشاسا والمدينـة          حزب العديد من التجار الشيعة اللبنانين في المدينة الحرة         أمل

األعظم ديترويت ، كما أصبحت وفرة هؤالء وبحبوحتهم في تجمعات الشتات عامالً إقتصادياً مهمـاً فـي                 

  .تحريك عجلة السياسة الشيعية

المفارقة الالفتة والمثيرة للدهشة هي إن الشيعة العلمانيين لم يكونوا هم المستفيدين من هذا التحـول فـي                  

 اإلمام موسى الـصدر ففي لبنان كان  . )أي علماء الشيعة(المجتمع الشيعي والسياسة الشيعية وإنّما العلماء    

 لحزب محمد حسين فضل اهللا وحسن نصر اهللا turbaned chieftainsألمل ، وبعده الشيخين المعممين 

اإلصـالح   . فس السيناريو في جنوب وشرق العراق تكشّفت األحداث عن ن       . اهللا ،هم الذين برزوا للوجود    

مـدن بغـداد    .  حرر الفالحين الشيعة من سيطرة اإلقطاع السياسي       ١٩٥٠الزراعي في أواخر الخمسينات     

وبسبب النزاعات واإلعدامات وإرتفاع المواليد، وزيـادة       . والبصرة وغيرها، كانت قد إنتفخت مثل بيروت      

هؤالء الناس نزحوا بإتجـاه بغـداد ،        . هم وقراهم البطالة في الريف، نزح ماليين الشيعة بعيداً عن مزارع        

 جنوب العاصـمة ، أو فـي   الزعفرانيةوبسبب الفقر والحرمان شكّلوا مساحات أو تجمعات واسعة بجوار          

، المدينة الشيعية الهائلة العدد ، في أطراف بغداد والتي تحيط بالحافات الـشرقية والـشمالية                مدينة الصدر 

  .للعاصمة العراقية

غداد وفقراء البصرة في أقصى جنوب العراق لم يبقَ لديهم أي إرتباط أو تواصل مع السلطة الفظّة                 فقراء ب 

في هذه األحياء الفقيرة والمحرومة ، جاءت الخـدمات االجتماعيـة            . التي تحكّمت بمزارعهم وأهوارهم   

الـذي  ( صادق الصدر    محمد: البائسة والمطلوبة على أيدي وجهود هذه القيادات الدينية واآليات من قبيل            

ونتيجـة   . وعلي السيستاني  وأبو القاسم الخوئي  ) مقتدى الصدر  وهو والد    ١٩٩٩قتله صدام حسين عام     

أحمـد  لذلك، وعندما سقط نظام صدام أمام زحف الدبابات األمريكية لم يكن دكتور الرياضيات الـسياسي                

ظهرا أنهما يقودان الشيعة ، وإنما الذي ظهر        ، اللذين ظهرا أو أُ    أياد عالوي  ، وال الدكتور السياسي      الجلبي

 SCIRI في العراق المجلس األعلى للثورة االسالمية    ورجال الدين الذين كانوا في       الصدر والسيستاني هو  
)٣(.  

في إيران كذلك ، وبعد عقدين من التحديث ، كان آيات اهللا هم الذين إستورثوا عباءات الشاهات الحاكمين،                  

 . وهذا ما يشير الى عمق الروابط التقليدية التي نسجها العلماء مع جمهـورهم            . نيينوليس الزعماء العلما  

فالعديد منهم، مثـل    . ولكن التحول المعرفي في صفوف العلماء يمكن أن يكون مهماً أيضاً في هذا السياق             

لقـد أصـبحوا   .  كانوا قد تبنّوا منهجاً جديداً في الـسياسة    موسى الصدر، والخميني وباقر الصدر والحكيم     

منهمكين في التعبئة االجتماعية وغارقين فيها ، وقد إستخدموا العديد من الوسائل األيديولوجية والـسياسية               

التي يستخدمها اليسار الذي كانوا ينافسونه أو يتنافسون معه فـي إسـتقطاب الـشباب وكـسب دعمهـم                   

  .ومساندتهم



 هيوينالتحدي الص         كتب خاصة                                                  التحدي االمريكي
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

    مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية               ٣٦ من ١٢                                     ٢٠٠٨ -      كانون الثاين
 

الزعماء الدينيين وبشكل جاد الى تفهـم األيـديولوجيات         لقد كان هذا التنافس مهماً في دفع مثقّفي الشيعة و         

 كـان   ١٩٦٠ففي الـستينات    . الغربية التي تمكّنت من السيطرة على فضاء الجمهور والتحكّم بالرأي العام          

، الذي أصبح قائداً وزعيماً في الثورة االيرانية ، قد لفت االنتبـاه الـى               آية اهللا مرتضى مطهري   االيراني  

 فـي الفلـسفة   محمد باقر الـصدر   وفي العراق كتب    . بية اليسار بين جيل الشباب في ايران      مقبولية ومحبو 

وكان الهدف هو عرض التشيع     . واالقتصاد وبأسلوب جديد تبنّى خالله لغة وأسلوب ومفاهيم الفكر الغربي           

ن حـول   إذ قدم الـصدر دراسـتين بمجلّـدي       .وإيصاله الى جيل الشباب كمكافئ أو معادل للفكر المذكور          

عرض خاللهما التصور الـشيعي للعدالـة االجتماعيـة علـى الـصعيدين             ) إقتصادنا(االقتصاد سماهما   

لقد ظهر الصدر منافساً كفئاً للماركسية       . كارل ماركس االصطالحي واللغوي كما كانا معروفَين لدى قراء        

-ها المجتمع االسالمي طبعـاَ      بما في (حتى وهو يقوم بعرض آثارها وإنعاكساتها على المجتمعات العالمية          

  ).المترجم

وفي فترة ما بعد الحرب العالمية األولى ، تم تزوير          . لقد إعتنق الشيعة كذلك األفكار القومية وبحماٍس بالغ       

 لتوضيح المعركة والنـضال     - وفي بعض األحيان خارج الواقع       -أو إنتحال هويات وطنية وقومية جديدة       

بالنسبة للشيعة وتحديداً حينما يكونون أقلية فـي        . دول القومية التي تتبعه   ضد االستعمار وضد مواصفات ال    

إذْ إنها تُعرفهم أو تُعرف بهم أثناء وبعد        . وسط ما، تظهر القومية العلمانية بمثابة هوية حصرية فيهم أو لهم          

 الشيعة في حكم العالم     لقد فشل . السجاالت الالهوتية الجدلية القديمة، وتُظهرهم أكفاء للسنّة في عيون األمة         

لقد أرتهم الدولة الحديثة أو     . اإلسالمي ثيولوجياً أو سياسياً وواجهوا كّل أشكال اآلالم واإلقصاء والتهميش           

أما في إيران فلم تكن القومية تمتلك       . منحتهم ممراً واحداً الى األمام خاٍل من مؤونة وأعباء هويتهم الدينية          

قهرية، ألن الشيعة هم األغلبية، ولكن لو كان الشيعة أقلّية أو محكومون مـن              هذه اللوازم أو االلتصاقات ال    

قبل السنّة، التّسمت القومية بالنسبة لهم بنفس األسلوب أي األسلوب الذي تـستقطب فيـه األيـديولوجيات                 

 الحصرية األقليات عادةً وخاصة حين يستدرجون بالوعود الى لعب مستوى معين في هذا الحقل الـسياسي               

ولذلك تبنّى بعض الشيعة ، القومية العربية ، والقوميـة الباكـستانية ، والقوميـة               . أو االجتماعي أو ذاك   

. العراقية أو اللبنانية، وخاصة حين تصوروا أن تقسيم األمة الى شيعة وسنّة ليس بذات أهمية أو اعتبـار                   

 حمل وعداً بإنهاء قرون من االنحيـاز        العالم الحديث ، وعلى األقل في لباسه التنكّري القومي والوطني ،          

  .المؤلم ، واالضطهاد المتواصل بالنسبة لهذه األقلّيات

ويبدو أن هذا الوعد قد برهن على كونه وهماً ، ما دامت الدول الحديثة تنمو إستعدائية وتسلّطية وبـشكل                   

إن هـذه   . م سلطتها الخاصـة   مطرد، ناهيك عن تجلّي كونها ميالة إلستخدام االنحياز الطائفي السنّي لتدعي          

هذه الحكومات واألمم دعمت الحكم السنّي        .)٤ (السلطات تدعم التقسيمات ذاتها التي يأمل الشيعة بتجسيدها       

 . وأسوأ من ذلك منحت زخماً دافعاً ، وزاداً للطائفيـة ، ووعززته في نفس الوقت الذي همشت فيه الشيعة       

 الخطابات السطحية المؤيدة للشمولية، لكنهالم تـشمل الـشيعة علـى            األفكار التأسيسية لهذه األمم ، ورغم     

اإلطالق، كما لم تتضمن أية آفاق إلحتواء أو إستيعاب الطبقات المسحوقة والمحرومة إجتماعياً وإقتصادياً،              

ن إستمر التهميش واالقـصاء يالحقـا     ). كما في العراق ولبنان   (والتي غالباً ما تتشكل أغلبيتها من الشيعة        
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الشيعة ، في نفس الوقت الذي يواجهون فيه تمييزاً مؤسساتياً منظّماً ، فضالً عن معاناتهم من االضـطهاد                  

  .واالنحياز الهابط لغيرهم في كافة مجاالت حياتهم اليومية

هذا الوعد المضحمّل والمتضائل للقومية الذي كان أكثر وضوحاً في العالم العربي ، بل حتى الشيعة فـي                  

ذي يعتبر فيها اإلسالم قومية للمسلمين إبان السنين التي قادت الـى التقـسيم واالسـتقالل ومـيالد        الهند ال 

أما الحركة الباكستانية فقد    .  ، قد أفقد الشيعة حماسهم وقادهم الى الزعل وعدم الرضا            ١٩٤٧باكستان عام   

خاء من قبل الممـولين      وكانت مدعومة بكرم وس    أغا خان حصلت على دعم مبكّر من الزعيم اإلسماعيلي        

 في لكناو، األمير الشيعي وهـو       وراجا محمود آباد   M.A.Ispahaniإصفهاني  . أي. الشيعة من أمثال أم   

وعلى خالف القومية العربية، فإن القومية التـي أدت الـى إيجـاد             . أكبر مالّك األراضي في شمال الهند     

نعم، إن فكرة باكـستان كـوطن       . إطار سنّي باكستان كانت إسالمية شاملة أكثر من كونها محصورة في          

مستقل للمسلمين مفصول عن الهند البريطانية كانت في إنطالقتها مفتوحة شمولياً لكّل من السنّة والشيعة ،                

وكانت بمثابة التشكيل اإلبتدائي للبيرقراطية والعسكريتاريا اللتين إنعكستا في الحكومة الجديـدة وواقعهـا              

  .الالحق

 ، كان إسماعيلياً بالوالدة وشيعي إثني عشري باإلقرا، رغم إنّه لم يكـن              محمد علي جناح  مؤسس باكستان   

كان هذا الرجـل قـد أتـم    . رجالً دينياً تقليدياً حريصاً على اإلعتراف باألعراف والتقاليد والعادات الدينية      

لى القوانين البريطانيـة    دراسته في البيوت الخاصة بالطلبة البريطانيين في محكمة لندن ، وكان إطّالعه ع            

أكثر من إطّالعه على الفقه الشيعي، ولم يشاهد إطالقاً في مناسبة أو موكب عاشورائي وكان يفضل إرتداء               

ومع ذلك ، ولكونه  . )٥ ( في جنوب آسياSavile Rowرداء المسرح الذي كثيراً ما يشبه اللباس السافيلي 

 إن إنتماءه الديني لعـب  .ن نهضته إعتُبرت شيعية، أو وسمت هكذا    مسلماً وناطقاً بإسم القومية اإلسالمية فإ     

دوراً مهماً في حركته ، وعلى إمتداد سنين طويلة كان العديد من القادة والزعماء الباكستانيين من الشيعة ،                  

ومن ضمنهم واحداَ من أول الجنراالت الحاكمين في القطر، وثالثة في رئاسة الوزراء األولى، وإثنان من                

وعدداَ آخراَ من موظفي الدولة الكبار المعروفين       ) الجنراالت إسكندر ميرزا ويحيى خان    (القادة العسكريين   

كما إن رئيسي الوزراء األخيـرين ، صـاحب         . ، ومالّك األراضي ، والصناعيين ، والفنانين والمثقفين         

كّل هؤالء كانوا ) بي نظير بوتو(ؤخراً  التربية، المنفية مذو الفقار علي بوتو وإبنته الراديكالية     الحظ النكد   

أضفت  ١٩٩٠وبعد شعورها بتغير إتجاه الريح في التسعينات ) أي بي نظير بوتو(هذه األخيرة . من الشيعة

، إال أن والدتها اإليرانية ، وزوجها الذي هو أحد كبار المالكين الـشيعة ومـن                على نفسها الوجه السنّي   

 -ة إلى إسم والدها، الذي هو إسم علي صاحب السيف ذو الشفرتين التوأم              عائلة شيعية ثرية معروفة إضاف    

بمعنى، إن إبتكار بي نظير الذاتي في زعمهـا   . جعل جذورها الشيعية منظورة وواضحة تمامـاً كل ذلك   

أنها سنية تحكي قصةً معبرة مفادها، كيف إن الوعد القومي العلماني الذي كان يبدو صلباً يومـاً مـا قـد                     

  .راجع وإنهار تماماً كالخشبة المنخورة تحت أقدام األقلية الشيعية الباكستانية المعاصرة المحاصرةت
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 ينحدر من عائلة تنتمي الى عائلة كبيرة ألحد مالكي األراضي الشيعة والذي كان قادراً                بي نظير كان والد   

لقـد ظهـر كشخـصية       . )٦ (وردعلى إرساله للدراسة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي وبعدها إلى أكسف          

ولكونه طموحاً وذكياً وعلمانياً ، كان متحدثاً المعاً ومفوهاً للحد الـذي قيـل أنـه كـان                  . إقتحامية مندفعة 

كانت براعته في الخطابة تؤثّر      لقد . يستطيع أن يجعل مليون إنسان يرقصون فرحاً ثم يبكون بعد لحظات          

خطيب شيعي، وكانت دعواته لتحقيق العدالة االجتماعية تتناغم في عواطف الناس وأحاسيسهم أكثر من أي       

أما علَم حزبه أو شعاره فكان يعرض أي يقدم، وبتناسق واضح، ألوان التـشيع              . مع القيم الشيعية المعلنة     

وعلى الرغم من إنّه لم يكن يزدهي أو يتباهى علناً بخلفيته الشيعية ،             .المعروفة األسود واألحمر واألخضر     

الـشيء  . خُمس السكان إال إنّه كان يطالب بإنصاف جمهور الشيعة الباكستانيين الذين كانوا يشكّلون قرابة             

الذي كان يحتاج للتلميح إليه في مساحة األعراف والتقاليد الدينية المنظمة ، يقوم باإلشارة إليه عبر إظهار                 

 Lal الل شـاهباز كلنـدر   مرقد القديس تحمسه الى المقدسين الصوفيين ومراقدهم ومزاراتهم ، وخاصة

Shahbaz Qalandar  تـهالقديس الصوفي المعروف والحسن الصيت في ساللة الشيعة ، والذي تُعتبر قب 

  .القبة األكبر بين جميع المراقد في جنوب باكستان

ي فـي   أثّرت على ذروة االقتدار الشيع    ) ١٩٧٧ - ١٩٧١( بين أعوام    ذو الفقار علي بوتو   إن سنوات حكم    

محمد باكستان وقمة الصعود الى ما يمكن تسميته وعد القومية االسالمية الشمولي غير أن البلد الذي حكمه              

الهوية .  في الوصف أو التوجهات الذاتية       أصبح سنياً  وبمرور الزمن وبشكل تصاعدي      علي جناح وبوتو  

النمط ع ، بل أكثر من ذلك ، كان من السنّية التي إكتسحت باكستان لم تكن من النمط الصوفي السلمي الودي          

أما الدعم الشيعي لبوتو الذي كان خليطاً من العلمانيـة          .  وذي السمة الخشنة وغير المتسامحة     الحاد العنيف 

 فقد إنتهى الـى     - والملطّخ بالفساد والتسلّط الفاقد للرحمة       - Populismومبادئ حزب الشعب األمريكي     

. سنّة المتدينون تحت تأثير المتطرفين السنّة الشديدي الرقابة والحـساسية    إنقالب عسكري قاده الجنراالت ال    

 على خلفية   بوتوبشنق  )  المترجم -االنقالبية طبعاً   ( قامت الحكومة الباكستانية     ١٩٧٩ أبريل   -وفي نيسان   

، المـدعوم بقـوة مـن قبـل         محمد ضياء الحق  الجنرال السنّي   . إتهامات بقيامه بعمليات قتل وإغتياالت      

األحزاب السنّية المتطرفة، هو الذي أمر شخصياً بإصدار حكم اإلعدام وتنفيذه حتى بعد محاولة أو توصية                

  .المحكمة الباكستانية العليا لتبديل العقوبة الى السجن المؤبد

  .قومية إسالمية شمولية أنهى التجربة الباكستانية وقادها الى ١٩٧٧إن إنقالب عام 

، والجنراالت ، وقادة رجال األعمال فقد بقوا على سـطح المـشهد الـسياسي وإن                أما السياسيون الشيعة    

بدأت تظهر على السطح أكثر فأكثر      ) Sunnifyingوباألحرى لتسنينه   (البرنامج المتوازن ألسلمة باكستان     

احـون  بيما يقصى الشيعة عنها ويز     ،   أي إبقاء السنّة في قمة السلطة     كما هو الحال في العالم العربي ،        

أن الباكستان ، إستطاعت وبلحاظ أمور عديدة، أن تمسك بجوهر التحدي السياسي الذي واجهـه               . تدريجياً

تماماً كما تم   كما إن التعهد أو الوعد بإنشاء دولة حديثة فوتت عليهم الفرصة أو إدراك األهداف ،                . الشيعة

  .إستعمار القومية العلمانية من الداخل عبر الهيمنة السنّية
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في العالم العربي، تعلّم الشيعة الدرس القاسي، وكيف أن أنظمة الحكم واأليديولوجيات العلمانيـة تـروح                

الحكومات التي أعقبت الحكم العثماني أو االستعمار . وتجيء ، ولكن محاباة السنّة ومماألتهم باقية ومستمرة

دعم بوي لنفس البناء السلطوي الذي طالما       األوربي بدأت وطنية ظاهراً ، ولكنها بقيت تحتفظ بإنحدارها األ         

لقد بقيت نفس النخب السنّية، وملّاك األراضي ، وزعماء القبائل ، وقادة الجيش وأسـاتذة               . التفوق السنّي 

  .البيروقراطية ، جميعهم يديرون المشهد السياسي يوماً بيوم، قبل االستقالل وبعده

لبريطانيون ألنفسهم فيه نقطة تالقي مـع العـشيرة األميريـة           في العراق المحكوم سنياً أوجد اإلداريون ا      

الهاشمية من شبه الجزيرة العربية ِعبر إضافة مسحة تجميلية بعدد من رجال الشيعة والوجهاء في البرلمان                

  )٧ (.وإن لم يكن لهم من التأثير ما يفترض أن يكون للشيعة

حكموا إطالقاً ، ولم يكن لهم أي شيء مهم من حـصة  ورغم رجحان أغلبية الشيعة في العدد غير إنّهم لم ي 

، فالقضية سيان سواء كانوا تحت حكم العثمانيين        )أي عراق العشرينات   (القوة أو السلطة في العراق الجديد     

 أو تحت سلطات االنتداب البريطاني ولُقطائهم من أتباع ووكالء الملوك بعد ذلـك العـام،                ١٩٢١قبل عام   

لقد  . )٨ (  والجيش والطبقة اإلدارية التي حكمت بقوة بالد ما بين النهرين  زة السياسة شكّل السنّة أجه  حيث  

 عندماشاركوا القبائل السنّية في النهـوض       ١٩٢٠ في صيف    قام الشيعة بمحاولة متشنّجة إلستالم السلطة     

بريطـاني بكامـل     وتحملوا عبء االنتقام ال    ولم ينل الشيعة إال اللوم    ضد البريطانيين ولكن الثورة فشلت؛      

وإرتبطـوا   ، تعلّق البريطانيون وبشكل أكثر قـوة  يقظة الشيعة في حركة الثـورة وبعد . وطأته بعد ذلك  

لـورنس  ( األول   الملك فيصل  من طبقة الجندرمة التي أحاطت بتاج        - العرب واألتراك    - المحليين   بالسنّة

ولقد إستعاض السنّة بسبب كونهم أقلّية ) . ةصديق العرب واألمير البدوي الذي كان نجالً لساللة شريف مك   

  .في واقع العراق ، بإظهار هوية القطر بلحاظ، أي بإدخال العالم العربي في معادلة، ذي األكثرية السنّية

وبهذا السيناريو لم يلحظ بأن الشيعة كانوا شركاء في األمة أو المجتمع، وإنما ، وبدالً من ذلك ، كانوا قـد                     

 يمثّلون المصالح اإليرانية، وهذا يعني ضمناً عدم االخالص للبعد العربي، ومـن هنـا جـاء                 أتُهموا بأنهم 

أي بعد ثمان وعشرين    ، ١٩٤٧إن العراق لم يكن لديه رئيس وزراء شيعي قبل عام           . تهميشهم مرة أخرى  

حياة الوطنيـة   سنة من تشكيل الدولة العراقية، ولقد وجد الشيعة المدحورون أنفسهم مقصيين الى حافات ال             

وهنا أذعـن   . منهكين ومهزومين . العديد من زعمائهم الدينيين هربوا من النجف وكربالء الى إيران         . للبلد

آية الشيعة الى الحكم السنّي في فترة إحباط طويلة لما قد يسببه التمرد الساخن من صداع سكن في مخيلة                   

إستنهاض فكان يحذّر الشيعة ضد إعادة      . عقود بعدئذٍ  أو أصبح مسكوناً به ألكثر من ثمانية         اهللا السيستاني 

 بينما كا ن يشجع االعتدال أثناء وبعد ما قامت بـه الواليـات              ١٩٢٠ التي أرتُكبت عام     األخطاء الفاضحة 

وبغير ذلك فإنه كان خائفاً من أن تقـوم         . المتحدة األمريكية، من تدمير القوة العسكرية لنظام صدام حسين          

حدة وبريطانيا بتسليم مفاتيح القطر للسنّة وإقصاء الشيعة أو عزلهم خارج السلطة مرة ثانيـة               الواليات المت 

  ). المترجم-أي بعد ثورة العشرين  (،تماماً كما فعل البريطانيون في المرة السابقة
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قلبهـا  القومية العربية ،التي عبرت عن الهوية الوطنية والدينية لمعظم فترة ما قبل االسـتقالل،كانت فـي     

، رغم أن العديد من المفكّرين الذين منحوا الفكرة شكلها، وخاصة وجههـا األكثـر               ظاهرة سنّية وحقيقتها  

، األمويـة والعباسـية   إنها إستورثت عباءة االمبراطـوريتين      . )٭( كانوا من المسيحيين   البعثيونخبثاً وهم   

كما إن وعود القومية    .  االسالمية والعربية    ، وعبر التجلّيات التأريخية للسلطة    األيوبيين والمماليك وملكيات  

العربية باالنتصار والمجد تُثير ذكريات سلطة القرون الوسطى اإلسالمية وتستنهض ذلك التراث لتحـشيد              

 ، كمـصر وسـوريا والعـراق   أما الدول التي حملت راية القومية العربية   . الجمهور وصفّه الى قضاياها     

زعماء البلدين األخيرين بالتحديد الذين إدعوا زعامة العالم        . للسلطة السنّية فكانت جميع مراكز القرار فيها      

العربي هم من العواصم التي تُعتبر هيبتها وإعتبارها ناشئة من ماضيها الذي كان مهداً لالمبراطـوريتين                

هبياً ، حيث يمكـن      إما إسمياً وظاهرياً بلحاظ الوطنية العلمانية أو بإدعاء االشتراكية مذ          األموية والعباسي، 

  .إعتبار القومية العربية بمثابة العلمنة الحقيقية للهوية السياسية السنّية في العالم العربي

ورغم هيمنة األقلية العلوية السورية سياسياً ، إال أن الموطن الرئيسي لعائلة األسد الحاكمة في هذا البلد ال                  

 أن تم   ١٩٧٠فلم يكن حتى نهاية السبعينات      . ميقاً في الدين    يمكن نسبتها الى التشيع إال إن جذورها تمتد ع        

اإلعتراف بهذه الحقيقة حتى إعترف العلويون في الفترة المذكورة ومن أجل مناهضة الحـساسية الـسنّية                

 وآيـة اهللا    موسى الـصدر  الموجودة في أوساط الشعب السوري تحديداً، حيث إلتفت نظام األسد الى اإلمام             

. صال فتاوى يمكن أن تُعلن أو توكّد بأن العلويين شيعة وبعدها مسلمون بطبيعـة الحـال        إلستح الخميني،

النشاط السنّي  . القومية العربية في سوريا حتى تحت نظام األسد كانت دائماً تروق للشعور السياسي السنّي             

 فـي بعـض      كان على القياس تماماً وإن كان الـشعب        ١٩٧٠المتنامي في سوريا ومنذ أواخر السبعينات     

إال إن سوريا في العمق كانـت قطـراً سـنّياً           األحيان تـمت معاملته بشكٍل وحشي من قبل نظام األسد ،           

  .وسنّياً جداً

ورغم أن اللسان األم    . فلذلك وعلى الدوام كانت القومية العربية تحمل نزعةً متأصلة ومالزمة ضد الشيعة           

 إنهم لم يوضعوا على قدم المساواة مع السنّة في واقـع األمـة     للشيعة هو اللغة العربية واللسان العربي إال      

فكانت شدة جذب الطائفية قوية بشكل واضح، وكانوا يعاملون أو يوضعون فـي صـف غيـر                 . العربية  

 Arabs of the Second class ويصنّفون كعرب من الدرجة الثانية ، األجانبالموثوق بهم ظاهرياً كما 

 حماسياً إنضمامهم الى حزب البعث على ضفاف دجلة والفرات كما كانت األغاني التي ولم يكن مهماً وال. 

) أي الشيعة (مع النهرين المذكورين أو أنهم      ) أي نهر النيل  ( الذي ضم نيله     لعبد الناصر تكيل المديح والثناء    

قهم ودموعهم مرحب   نعم لقد كانت دماء الشيعة ، وعر      .)٭(قاتلوا من أجل فلسطين على ضفاف نهر األردن         
                                                 

  )املترجم.(وغريهم من املسيحني ....هذه رمبا إشارة اىل ميشيل عفلق والياس فرح وشبلي العيسمي) ٭(

ينشد أيام تصاعد مد القومية العربية زمن مجال عبدالناصر حيث كـان            هذه إشارة من الكاتب طبعاً لنشيد قومي محاسي معروف كان           ) : ٭(

  :يراد للدول الثالث أو األربع العربية أن تشكّل نواة الوحدة العربية وقد رمز هلذا الدول بنص النشيد التايل
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بها، ومتوقعة من أجل األمة العربية وتطلّعاتها ، إال إن حقوقهم لم تكـن تـوازن أو تُقابـل بالدرجـة أو                      

  .المستوى الذي بلغت فيه تضحياتهم من أجل هذه األمة

هزة العسكرية  وبسبب التمييز المؤسساتي ، لم يكن الشيعة إطالقاً يمثَّلون في البيروقراطية الحاكمة، أو األج             

فـي  ) وباألحرى العمال (ففي العربية السعودية مثالً، معظم العاملين       . على المستوى القيادي للدولة العربية    

إن االحتياطي النفطي للمملكة يأتي معظمه من المنـاطق ذات األكثريـة            (الصناعة النفطية هم من الشيعة      

 كما إن األغلبية العظمى من جيش صدام الكبيـر          ،) الشيعية في محافظة الساحل الشرقي للعربية السعودية      

  .من المجنّدين اإللزاميين الشيعة

لقد كان عدد هؤالء المجنّدون هو الذي يجعلهم ذو أهمية للرؤساء والجنراالت الـذين حكمـوا العـراق ،                   

 glassلم يخرجوا على اإلطالق خـارج الـسقف الزجـاجي    ) أي الشيعة(وحسب المناسبات ، غير إنهم 

ceiling        قليل جداً من هؤالء هو الذي ظهر الى السطح بمن فـيهم            .  الذي كان يفصلهم عن النخبة السنّية

ولكنهم كان ممنوعاً عنهم أو     . محمد سعيد الصحاف  الرمز الصارخ اللون وزير اإلعالم في نظام صدام ،          

  .محرماً عليهم أن يطأوا بأقدامهم قاعات السلطة الحقيقية في هذا النظام

أمام جمهور الشيعة وعوامهم ويوظفه     ) أي حسين (اول صدام حسين جاهداً أن يجعل من إسمه الثاني          لقد ح 

 ولكنه ، مع ذلك كان يصف       - ١٩٨٠ اإليرانية في الثمانينات     - وخاصة أيام الحرب العراقية      -لمصلحته  

 بهؤالء  - فترة وأخرى    الشيعة بأنهم أتباع ايرانيون وخدام متزلّفون إليران، وإنه أغرق حزب البعث ، بين            

من أجل أن يوظف هؤالء من ناحية ، وأن يبقى متأكـداً أو علـى   )  المترجم-كرهاً وطمعاً طبعاً    (الشيعة  

 مركز القوة وراية القومية العربية يجب أن تبقى دائماً وبشكل رئيسي بأيدي السنّةيقين بأن.  

 -أي سدوا الفـراغ     ( للمجنّدين اإللزاميين ،     بعض خواص الشيعة مألوا مواقع الغوغاء في المراتب الدنيا        

في جيش صدام النظامي من الفرق الضعيفة التأهيل والخاوية التدريب بينما كانت نخب الحرس              ) المترجم

 من السنّة ، وذات التدريب العالي والتأهيل        - إن لم نقل كلّها      -الجمهوري وفرق الحرس الخاص معظمها      

ة ما كانوا يرمون إليه أو يفكرون به حول حزب البعث عندما أصروا على لقد كشف الشيعة حقيق. الخاص 

 Racist عبارة تنص على تحريم كافـة المؤسـسات العنـصرية   ٢٠٠٥تضمين مسودة الدستور في آب 

institutions                 حظر علـى العناصـر البعثيـةويقصدون بذلك أشياء كثيرة من ضمنها حزب البعث وي ، 

  .قع قيادي في الدولةالسابقة من تسنّم أي مو

إن نهوض التطرف االسالمي ،أو األصولية االسالمية في جنوب آسيا والعالم العربي من بداية السبعينات               

 فصاعداً ، كان قد أضاف حساسية جديدة لتلك الحساسية المديدة، أو لتلك النزعة الطويلـة العمـر                  ١٩٧٠

 في باكستان كالهما يتحدثان     والجماعة االسالمية بي،   في العالم العر   األخوان المسلمون . المناهضة للشيعة 

عن الوحدة االسالمية ، ولكن الذي يقصدونه بهذه الوحدة بالتأكيد وبدون مواربة هو الوحـدة االسـالمية                 

                                                                                                                                                   

  ))بعد فراق طويل) أي تالقوا) (تالءوا( بردى ودجلة ور النيل ((
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لقد ولدت األصولية اإلسالمية أوالً في الوسط السنّي .  الصلبةالسنّيةالقائمة والمنضبطة بإيقاع األرثذوكسية 

كما إن هذه األصولية كانت مرتبطة تماماً بـالقراءة          .ل أو إستجابة ألفول القوة اإلسالمية العظمى      كرد فع 

 -بصرف النظر عن حقّـانيتهم طبعـاً         (السنّية للتأريخ التي رسمت مالمح اإليمان بأحقّية السنّة في الحكم         

اإلسالم الـسنّي    (فول اإلسالم والقلق السنّي في إحتمال كشف أو فضح األسباب التي قادت الى أ           ) المترجم

لقد ظهرت األصولية فعالً في     . ةفي إطار القوة العالمية تحت الظروف الحالي      ،  وعالقة التسنّن بذلك  ) طبعاً

في ) ١٩٧٩توفي سنة    (أبو األعلى المودودي  العقود األولى من القرن العشرين، وتحديداً في أعمال موالنا          

هذان المفكران سـاويا    . في مصر ) ١٩٤٩توفي سنة    (حسن البنّا ال  الهند وبعد ذلك في الباكستان ، وأعم      

فـرض القـيم الـسنّية علـى         ، وكانا يرغبان في      بين الثيولوجيا السنّية والشريعة مع اإلسالم الحقيقي      

 ، وهي الـسلطة التـي       إستعادة السلطة السنّية  كما كانت أفكارهما ومثُلهما ، بل تطلّعاتهما هي         . المجتمع

  .ة دليالً على فضل اهللا الحاضر لهم ولطفه بهميراها السنّ

                   ر عبر  ألفية كاملة ، ومـرسبق في التأريخ الثقافي السنّي، الذي تطوهذا المفكران لديهما إطّالع واسع وم

ومع ذلك وبصرف النظر عن الممر أو      .عبر مسارات مختلفة ومتباينة ، وأنتج العديد من المدارس الفكرية           

، فالنــزعات والتوجهـات     التسنّن ، إالّ إن موقفه من التشيع باٍق هو نفسه لم يتغيـر            المنهج الذي سلكه    

المتطرفة واإلصالحية والتجديدية ، كلُّ واحدة منها أضفت روحاً مختلفة على الثيولوجية الـسنّية وعلـى                

ولـم تكـن هنـاك       . إال إنها كلّها كانت تتكّرر في دحض وتفنيد الفكر الشيعي والتشيع          الشريعة عموماً ،    

شخصية أكثر أهمية من تلك التي راحت تكيل الى الشيعة والتشيع ، وعلـى كافـة األصـعدة ، الدينيـة                     

 إبن تيمية والشرعية من إتهامات وغمٍر ولمٍز ، من تلك الشخصية المبرزة في الفقه السنّي وهي شخصية                

 ضد الشيعة ؛ وذلك لما جـاءت بـه هـذه            تلك اإلتهامات التي شكّلت إنحيازاً مسبقاً     . ١٣٢٨المتوفى سنة   

   .الشخصية أو ما قدمته من جدل منحوت وسجاالت وتحديات

  اً   هذا يرى الشيعة     إبن تيمية إنمن الداخل ، بل يراهم مذنبين ومدانين بتشويه اإلسالم وتلويثه، وإنهم           عدو

إبـن  لقد أدان   .الغزو المغولي ناء   مؤسسته الدينية المدلّلة في الخالفة أث      تسهيل مهمة سقوط  المسؤولون عن   

واألكثر أهمية من ذلك صـياغته ، بـل   .  ضد أتباعهإستخدام العنف وأجاز  بالهرطقة   التشيع وّإهمه    تيمية

وأرسى دعائمه ، تخصصه لتأسيس سنّي رسمي لدحض وتفنيد التشيع ، الذي وضع نغمة الصراع الطائفي 

  . وحتى هذه الساعة

يعتبر محبوباً ومشهوراً بشكٍل كبير في أوساط أولئك الـذين يـصرون علـى            إن الرجل    - حسب فهمه    -

وعند أية محاولة إحتكـاك أو      . الوهابية والسلفية مواصلة القراءة األصولية والمتطرفة لالسالم ، كالقراءة        

 يختبـئ تحـت   إبـن تيميـة  كشف للدعاوى والمزاعم السياسية والثيولوجية الحالية والمتداولة تكتشف أن  

إن هجماته وجدله العنيف ضد الشيعة له إمتدادات واسـعة وعريـضة فـي العـالم        . سطحها أو وراءها  

  .اإلسالمي 
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وفي الحقيقة إننا ال نذهب بعيداً إذا قلنا إن التمرد وموجات العنف لدى السنّة المتطرفين التي باتت تـزعج                   

ا، ال يمكن تصورها في حال من األحـوال اذا          العالم اإلسالمي ومن بعده العالم كله والكرة األرضية برمته        

   .)٩(غابت عنها أفكار هذا الفقيه الفرد ودوره، وإن كان قد مات منذ فترة طويلة

كما رفـض   .  معتقدات الشيعة وممارساتهم     إبن تيمية ، فنّد   )منهاج السنّة النبوية  (في كتاب تحت عنوان     

 ليس هناك ذكر لهم ال في القرآن وال في األحاديث المنسوبة            نظرية الشيعة في اإلمامة واألئمة ، مؤكّداً أنه       

ومن وجهة نظره ال يستطيع األئمة أن يفهموا من معاني القرآن واألحاديث النبوية أكثر مما يستطيع                . للنبي

، حيث أكّد بأن    مادة جدلية قياسية للوهابيين والسلفيين    فهمه بقية المسلمين ، موضحاً كل ما أصبح بعدئٍذ          

) أي نصها الظاهر( ، ولذا يجب أن تُقرأ وتُفهم على حرفيتها معاني باطنيةصادر الدينية ال تنطوي على    الم
)١٠(.   

فـراح يتـساءل   .  أقّل تسامحاً في مسألة، إنتظار الشيعة وقضية عودة اإلمام الثاني عشر            إبن تيمية ويبدو  

و زعيم كان قد غاب عن العالم وهو بالتالي ال          مستغرباً ومتندراً بل مستنكراً ، ماذا يجني الناس من قائد أ          

 هـو شـيء غيـر       - حسب تعبيره    - ،   hiddenإن االعتقاد بإمام مخفي أو مختفي       . يستطيع أن يقودهم    

 إبـن تيميـة   وفي سياق متّصل يرفض     . حماقة الشيعة عقالئي أو غير منطقي ، وإنّه يكشف ببساطة عن          

  ) ١١(. ها الشيعة لعلي بإعتباره الفرد المختار من اهللالموقع الخاص أو المنزلة الخاصة التي يمنح

ويتساءل ، كيف يختار اهللا زعيماً فشل ثالث مرات في دعوته أو محاولته ألن يصبح خليفة؟ كيف يمكـن                   

أن يكون زعيماً علماً بأن خالفته ، بعد حصوله عليها إنتهت بهزيمة نكراء في حرب أهلية ؟ كيف يمكـن                    

 إن التأريخ االسالمي فـي مجـده وعظمتـه    إبن تيمةه وإنتصار األمويين عليه ؟ يرى كل ذلك بعد إغتيال   

غيـر متـأثّراَ بـسفر الرؤيـا أو المعركـة الرؤيويـة       . دليل واضح على تفضيل اهللا للسنّة     وقوته يعتبر   

apocalyptic battleوالتي أزاحت الثيولوجية الشيعية وأبعدتها عن الحكم، أو أب عـدت   بين الخير والشر

 هو المعيار األكثر وضـوحاً   worldly success النجاح الدنيوي بأن إبن تيميةنعم، يعتقد . الحكم عنها

إنه نفس المنطق الذي يسوق     ) .  المترجم -أي في تفضيل بعض الناس على بعض        ( في فضل اهللا ولطفه     

ة للشيعة ونجاحهم في اإلمـساك      المتمردين السنّة في العراق اليوم ويوضح تصميمهم  للتنكّر للقوة الدنيوي          

  .بمقاليد األمور في هذا البلد

      خهم على عدم فهم        إبن تيمية ولتوسيع هذا المنطق ، فإنِعنّف الشيعة ويوبفالسنّة  النظرية السنّية للسلطة   ي ،

يؤدون وظـائف   قبلوا بحكامهم ليس ألنهم أفضل المسلمين ، أو لعدم وجود قادة أفضل منهم ، وإنما ألنهم                 

بهـذه  . ألنهم يرسون قواعد النظام ويحكمون أو يفرضون سيطرتهم بفاعلية وإقتـدار  . القيادة بشكل جيـد   

، إن دليل إستحقاق القائد للزعامة هو قدرته على إختطـاف           إبن تيمية يرى  ) الذرائعية(الرؤية البراغماتية   

  .  ، أي باإرتقاء سدة الحكم ، ويضيف أن الزعامة الجيدة تبدأ بالصعود الى السلطة grab power الحكم
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       أئمة الشيعة ، بدءاً بعلي أي ( وهذا ما جعلهم بطبيعة الحـال                لم يكونوا قادرين على إستالم السلطة     إن

 يرى إن   إبن تيمية ومن هنا كان    . )٭(غير جديرين بها   - حسب رأيه    - ipasofacto) بحكم طبيعة األشياء  

صة، أو الحق الخاص بالحكم ، فإن الشيء الشرعي الوحيد المحتمل           األئمة إذا كانت تنقصهم القدرات الخا     

  ).الشوكة(الذي يبقى بحوزتهم هو البدية قدرتهم على الصعود الى السلطة أو ما يسمى 

إن الحكام  ، كان السبب المثبت الحقيقي ، لرفضه أئمة الشيعة، وبنفس المنطق ،             إلبن تيمية وهذا ، بالنسبة    

وهذا هو السبب الذي جعـل العلمـاء        ) . أي الحكام األجدر   (األمويين والعباسيين كانوا أجدر من األئمة     

الثيولوجيون السنّة ، والمنظّرون السياسيون جعلوا من معيـار         . السنّة يدعمون الخلفاء في دمشق وبغداد     

لحكم، هو الحقيقة التي لم يفتقدها أو يعدمها       إستحقاق السلطة بمصطلح القوة، أي بمعنى القدرة على إستالم ا         

  .الدكتاتوريون العرب المعاصرون وراحوا يعتمدونها ويتعكّزون عليها في حكمهم وبناء دولهم

 وغَذاه ضدهم، فلقد وجد الشيعة بـأن        إبن تيمية كما لم يقتصر رفض التشيع على نوع التطرف الذي نماه           

الحركات اإلصـالحية   . بأقّل صالبة وعناداً في دحضهم وتفنيدهم للتشيع      المصلحين المتدينين السنّة ليسوا     

من القرن السابع عشر فالحقاً وزعماؤهم الـذين أكثـرهم   ) السني طبعاً  (التي ظهرت في العالم االسالمي      

 للتشيع ، ولكن    إبن تيمية أعادت التذكير بإتهامات    ) م  ١٧٩٢توفى سنة    ( محمد بن عبدالوهاب  شهرةً هو   

 المرة في إطار توصيفاتهم لإلصالح وإحياء االسالم السنّي بعد أفوله التدريجي وإبتعاده عن الـسلطة                هذه

  .كحضارة عالمية

 في شبة الجزيرة العربية كعودة الى جذور االسالم، وحركة إصالحية في القرن التاسـع               الوهابيةظهرت  

، مـدخل   صـحراء نجـد   حلة الجرداء من    كان مركز قاعدتها الواحات التي نقّطت األراضي القا       .)١٢ (عشر

 األمير القبلي الحاكم في عشيرة ما يسمى اليوم         مركز عائلة سعود  المنطقة السهلية التي كانت هي األخرى       

 )٭( purism الـصفائية  على مذهب    puristلقد كان عبدالوهاب هذا متطرفاً ومتزمناً        . العربية السعودية 

في رجل القبيلة الصحراوي في نجد ، وهو المواطن الـذي سـكن             وكان مذهبه يعكس  الوسائل البسيطة       

إنهـا  . ((لقد إستعارها المسلمون وجسدوها على إمتداد قرون مديدة       . حافات وتخوم العالم اإلسالمي آنذاك      

                                                 

 حسب تعبري هؤالء الفقهاء جدير بأن       -بأن من يأيت اىل السلطة بالقوة ، أو الغلبة          :  السنية عند ابن تيمية وأمثاله       وهذا ما تسوقه النطرية   ) ٭(

  ) املترجم.( كما يف األحكام السلطانية املنظّرة هلذه النظرية -حيكم ويطاع، حىت لو أخذ مالك وضرب ظهرك وسلخ جلدك 

  

 كرد فعـل ضـد املـذهب        ١٩١٨مذهب يف الرسم نشأ حوايل      : واألسلوب، واملذهب الصفائي    احلرص على صفاء اللغة     : الصفائية  ) ٭(

 أي صاحب املذهب التطهري املعروف يف اجلماعة الربوتستانتية يف انكلترا يف puritan قاموس املورد ولعله قريب من البيورتيان -التكعييب 

  . واملعروف بالتزمت والتطرف١٧ ، ١٦القرن 
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أي يطهر االسالم   ( ويجب أن تُنظّف     - أي القراءة المعقّدة لإلسالم    – كما قال    -)) أفسدت وأضعفت االسالم  

  .رافضاً كل شيء عدا القراءة الحرفية للقرآن واألحاديث النبوية ، إبن تيمية متّبعاً مثال ) .منها

بـين اهللا واالنـسان     )  المتـرجم  -أي شفاعة   (الوهابية ترفض أية فكرة تدعو الى وجود سلطة وساطتية          

ن أكثـر مـن     وحتى النبي محمد فلم يك    . وتعتبرها فكرة غير حقيقية وبعيدة عن الجوهر األصيل لالسالم          

 م إنطلق ١٨٠٤في عام . مجرد رسول اهللا ، وهو متساٍو مع كل البشر الفانين وال يستحق أي تبجيل خاص       

أي المدينـة المنـورة كمـشهد    ( حراس عبدالوهاب وخفيره من داخل الصحراء مقتحمين المدينة المقدسة          

بوي لكي يمنعوا أصدقاءهم وزمالءهـم      للمباهاة واإلستعراض، ولحماسهم البالغ وراحوا يدمرون المرقد الن       

   - حسب فهمهم وقراءاتهم وتفسيراتهم -أي عبادة المرقد )) من عبادته 

يعتبر الوهابيون تبجيل األولياء والصالحين ومراقدهم نوعاً من الشرك، وينظرون الى المـسلمين الـذين               

قبل أن يضعوا عيونهم على مرقد      و. يمارسون مثل هذا النوع من التقديس واالحترام على إنه هرطقة وكفر          

 ، وإتَهك قُدسية مرقد اإلمام الحسين ، وهي الحادثة          غزا كربالء  قد   ١٨٠٢النبي ، كان الجيش الوهابي عام       

إن الغزو الوهابي لشبه الجزيرة العربية تـضمن        .  في الذاكرة التأريخية للشيعة    بصمة ال تُنسى  التي تركت   

أصبح مؤخراً  ) الذي( الوهابي المتعصب    جيش األخوان  قام قائد    ١٩١٣م  ففي عا  . عنفاً كبيراً ضد الشيعة   

 ، قام بغزو المنطقة الشيعية في األحساء وحـاول أن           عبدالعزيز بن سعود  ) أول ملك في العربية السعودية    

جنـة   قامت القوات السعودية بتدمير مقبرة       ١٩٢٥وفي عام   . يفرض الوهابية على السكان القاطنين فيها       

.  في المدينة المنورة ، حيث ترقد إبنة النبي، ومراقد أئمة الشيعة الثاني والرابع والخامس والسادس                 البقيع

مـن أجـل    ) أي جنة البقيـع   (وحتى هذا اليوم ، أثناء موسم الحج، يتسلّل الشيعة الى موقع هذه المقبرة                  

حملهـا عناصـر شـرطة اآلداب        التي ي  ِعصي الخيزران الصالة هناك والدعاء ، هذا إذا إستطاعوا تفادي         

  .  وتجلدهم بها– حسب تعبيرهم -السعودية ، أو المطوعين المخيفين 

أي ( إما لتحويلهم    إبن سعود، وبعد غزوهم لألحساء ، دعا األخوان للجهاد ضد الشيعة ، داعين ومناشدين             

داية األم ، ولكن األخوان      تردد في ب   إبن سعود . تجويز قتلهم أو  ) أي الوهابية   ( الى دينهم   ) تحويل الشيعة 

 في لحظة غضب متفجر وضعوا أعـداد        ١٩٢٦وفي عام   غالباً ما يأخذون مثل هذه القضايا على عاتقهم،         

 ، الذي كان جّل     إبن سعود وهنا أجبر سفاكوا الدم هؤالء        .)١٣ (كبيرة من الشيعة تحت حد السيف ونقع الدم       

غيـر أن   إذ لم يكن يسمح بحصول مذبحة كبيـرة،         . ولجمهمإهتمامه آنذاك بناء الدولة، على كبح األخوان        

وعندما أخذت العربية السعودية شكلها النهائي كدولة فـي         . الشيعة رأوا األسوأ على أيدي الوهابيين هؤالء      

، كان الشيعة يتم إقصاؤهم بإنتظام كما يتم إبعادهم أو سلخهم عن لعب أي دور سياسـي                 ١٩٣٠الثالثينات  

لقد كان ينظر . م كان يجري بعض التسامح معهم ولكن لم يكونوا يقبلون في الدولة الوهابيةنع. في المملكة 

  .إليهم على إنهم األقلّية الوثنية الهمجية غير المرغوب بها في المجتمع

 ومنذ .إن لون الدم القبيح والسيء الصيت بين الوهابيين والشيعة ما زال يصبغ مواقفهم تجاه بعضهم اآلخر          

 عندما أصبحت الوهابية أكثر تأثيراً في العـالم االسـالمي وبعـد أن أصـبحت القـوة               ١٩٧٠ينات  السبع
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 الشيعي يأخذ أبعـاداً  -الثيولوجية القادرة على مالحقة الحركات الصفوية،أخذ االتجاه العام للصراع السنّي         

والشيعة أكثر عنفاً فـي     وعلى أصعدة عديدة أصبحت حدة الصراعات بين السنّة         . ومديات أكثر حدة وعنفاً   

  .السنوات الحديثة بسبب إنتشار أو إمتداد التأثير الوهابي

كالهما إستمدوا أصـولهم فـي قـوة مواجهـة         كشمير   ، والمقاتلين المجاهدين في      الطالبان في أفغانستان  

ابة أو رد   االستعمار من التسنّن الذي نما وتطور في الهند تحت حكم البريطانيين ،  وجاء هذا بمثابة إستج                

في القرن الثامن عشر إزداد تأثير الشيعة كلما ضـعفت          . فعل لتلك الفترة القصيرة من صعود الشيعة هناك       

إن االنقالب المعاكس الذي جاء من حسن حظّ الشيعة أصبح واضحاً بعد قـرار              . االمبراطورية المغولية   

يعية أو إستردادها الى بالطه في دلهي فـي          في إستيراد الطقوس الدينية الش     بهاء الدر االمبراطور الشيعي   

 وأصبح هذا االتجاه أكثر وضوحاً في الممالك الصغيرة التي بدأت في الظهور في أراضي .م ١٧٠٠أعوام 

وكـذلك  ) ١٧٢٠التي أرتفع نجمها في أعوام       (عواضالدولة األميرية لـ    . األمبراطورية المغولية السابقة  

 فـي جنـوب     )١٤ (.النوابتا تحت هيمنة الحكام الشيعة المعروفين بإسم        ، كان البنغالالتي جاءت بعدها في     

    ) sunninizamنظام  ( ، كانت محكومة من قبل نظام سنّي         حيدرآبادالهند، أكبر دولة أميرية ، عرفت في        

النـبالء الفـرس    . ولكن الهمينة في معظمها كانت للشيعة     ) كما كان يطلق على حيدر آباد األمير الحاكم       ( 

ورجال البالط وحتى الكتّاب والصحفيون والشعراء هم الذين قد بسطوا هيمنتهم وبشكل واضح على المشهد 

  . السياسي والثقافي في بالط حيدر آباد

 أعاد وبشكل شفاف تصوير الحياة زمن حيدر آباد في أواخرالقرن William Darympleوليام داريمبل (

 الذي كان white Mughals والموسوم بـ المغول البيض ٢٠٠٢الثامن عشر وذلك في كتابه الصادر في 

) . يتناول القصص والحكايات الرومانسية التي حصلت بين المندوب السامي البريطاني واألميرة الفارسية           

الحكام الـشيعة دعمـوا العلمـاء الـشيعة ،      .  ميسور ومادراس التأثير الشيعي كان ممتداً أيضاً في بالط        

كما إن هؤالء النواب قاموا بتمويل الحوزات والمؤسسات الـشيعية        . ة أقرانهم السنّة    وشجعوهم على مناقش  

بدعم األموال الملوكية والمسانَدة والتأييد قام الشيعة بممارسة طقوسهم          . وساعدوا على نشرالثقافة الشيعية   

القرن الثامن عشر، في وعندما دخل . بما فيها عاشوراء الذي أصبح المناسبة الجماهيرية العظمى في البالد

                    القرن التاسع عشر ظهرت عوارض في شمال الهند كمركز بـارز للـشيعة أو الثقافـة الـشيعية والفـن

 وكأنها الثانية فقط بعد مدينة إصفهان اإليرانيـة فـي           لكناوكما ظهرت المدينة الهندية     والدراسات الدينية،   

  .عرضها للفن الشيعي والهندسة المعمارية الشيعية

نسبة للمسلمين السنّة الهنود ، يعتبر صعود الشيعة نتيجة أو حصيلة لتنامي التـأثير البريطـاني علـى                  بال

كما يرى السنّة بأن الهيمنة الشيعية جاءت بسبب األفول المحلي . الصعيدين التجاري والسياسي في هذا البلد

مارسات غيـر صـحيحة وغيـر       لإلسالم، وهي كارثة سماوية أو إنتقام سماوي حالّ بسبب ما حلّت من م            

 وهنا راح الزعماء السنّة يضغطون في التأكيد على الحاجة الى إعادة            - حسب رأيهم    -. مقبولة في الدين    

  .دحض حجج الشيعة وتفنيد أفكار التشيعإحياء االسالم ، والذي يعني بالنسبة لهم أول ما يعنيه 
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توفي سـنة   ( في دلهي    شاه ولي اهللا  الصوفي النقشبندي   لقد أصر العاِلم االسالمي الهندي البارز ، والزعيم         

، الذي كان هو نفسه يمجد علي ويقدسه ، أصر بأن الشيعة كانوا على خطأ في إنكارهم لـشرعية     ) ١٧٦٣

على إعتبار أبـي بكـر وعمـر يـستحقان          ) أي يشجع الشيعة  ( ثم راح يشجعهم    . الخلفاء الثالث األوائل    

 والوحدة بين المسلمين ، فضالً عن دورهما في توسيع رقعة العـالم اإلسـالمي               اإلحترام، لدعمهما السالم  

  )١٥ (.ووضعه تحت حكم المسلمين

والمعروف جداً بجهاده ضد البريطانيين كان قد إنـتهج      ) ١٨٣١المتوفى سنة    (سيد أحمد في راعي باريلي    

 إن إحياء السلطة - بالنسبة له - سياسة أو أجندة أكثر راديكالية وإصالحية من هذا النقشبندي حيث يقتضي

 كجزء مهم من مشروع االصالح المخطّط له ، وإعادة الطقـوس            تفنيداً للتشيع االسالمية في الهند يوجب     

متأثراً بالوهابيـة ،    . الدينية وممارستها كما كانت في أصولها، وكما جاءت في ظروفها المحددة المقصودة           

تشيع المزيف، والعادات الضالّة والمنحرفة، معتبراً كل ذلـك مـن           لقد كشف الرجل، الصوفية المزيفة وال     

  )١٦(.أسباب اإلنحطاط الديني وإنهيار الحكم اإلسالمي

الهنود السنّة يميلون ، كما يميل معظم السنّة في أماكن أخرى من العالم الى إسـتالل الخيـوط المباشـرة                    

 الحظوا أن عمودهم قد هوى عندما إستلم القيـادة،          وعندما. المنسوجة بين اللطف اإللهي والنجاح الدنيوي       

 ، راحوا يبحثون عن تفسير آخر لهذا المفهـوم ، وكيـف أن              المتطفّلون البريطانيون والمنحرفون الشيعة   

وفي . ذهبت عنهم ، وكيف يمكنهم إستعادتها       ) التي هي من ألطاف اهللا الخاصة يمنحها من يشاء          (السلطة  

  .ر مزدوجاً في هذه المعادلة ، فهم السبب وهم المعيار في أفول الحكم االسالمينظرهم أن أثر الشيعة ظه

فبالنسبة ألولئك السنّة ، الذين يعتبرون أنفسهم معنيين أكثر من غيرهم في ما طُرح خطـًأ ، ومـا يمكـن                     

عمار قـد   وكنموذج لما يحدث في العالم العربي أيضاً، كان االسـت         . الشيعة هم الشغل الشاغل     كان  تثبيته،  

أغضب السنّة، الذين وجهوا جزءاً غير يسير من غضبهم وحنقهم نحو من يعيش في وسطهم من المشكوك                 

  .فيهم وهم الشيعة

 هذا من التشيع معياراً للحركات اإلصالحية بين علماء السنّة الهنود فـي القـرن               سيد أحمد أصبح موقف   

)  نسبة إلى مدينة في شمال الهند Deobandi movement حركة دوبانديفالحركة المسماة . التاسع عشر

التي ظهرت في هذا القرن لحماية الهوية اإلسالمية من التحريف، ثم التـرويج والدعايـة لممارسـات أو                   

تطبيقات االسالم األرثدوكسي في الهند البريطانية ، وكذلك حركة أهل الحديث التي كانت تسعى لتطهيـر                

  )١٧ (.بية ، كالهما رفضتا الثيولوجيا الشيعية وتطبيقاتها أو قراءتها للدينالدين ، تماماً كما فعلت الوها

كما إن كلتا الحركتين كانتا إستجابة واضحة أو رد فعل واضح لما جاء به االستعمار البريطاني ، بحثاً عن               

ة جديدة لقراء) ومعظمها مساعي إستعادة( أجوبة للتحول الحاصل في قرٍن واحد بعد أحداث شغب وفوضى 

بينما حركـة   .  هذه فتّشت في مدرسة العلماء الهندية فوجدت رؤيتها الدينية فيها            دوبانديحركة  . لإلسالم  

قادر على الدفاع عن    ) حقيقي(أهل الحديث ركّزت على تطهير الدين والعبادات الدينية إليجاد مجتمع مسلم            

  .اإلسالم من صدمات االستعباد أو العبودية االستعمارية
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 فما زالت تمتد من بنغالدش غرباً بإتّجاه جنوب أفغانستان ، والتي لم تكن           دوبانديا مساحة تأثير حركة      أم

  .متزامنة طبعاً ، مع حصون الطالبان وأرضهم اليوم

 ، كما إن بعـض      ١٩٨٠وقد إندمج الدوبانديون مع المتطرفين السنّة خالل الحرب األفغانية في الثمانينات            

يق مع السعودية والمال األمريكي ومعهم وكالء المخابرات العـسكريين الباكـستانيين ،             أوساطهم وبالتنس 

كثيرون آخرون من متطرفي سنّة آسيا الجنوبية ، المسؤولون عـن           . أعطوا دفعة كبيرة الى حركة طالبان     

ا مـن   أحداث العنف في كشمير والذين هم أيضاً ضد الشيعة واألقليات األخرى في باكستان كلهم إنحـدرو               

تقاليد حركة دوباندي وتوجهاتها ، بينما ألهمت جماعة أهل الحديث ، المقاتلين الجهاديين فـي منظمـة أو                  

  .الروح التي قاتلت بها في كشمير) جيش النقاء ( Lashkar Tayiba فيلق طيبة

ريـضاً   إلصالح االسالم فقد وجدت إلهامـاً أو تح Fin-de-siecle attempt) ِفن دي سيكل( أما محاولة 

وهو شـكل مـن أشـكال       . مجدداً ليس فقط في جنوب آسيا وإنما في بعض المواطن العربية كمصر مثالً            

االستجابة لالستعمار والتعاطي معه ، األمر الذي أعطى دفعةً لمدارس الفكر الحديثة والتي إلتقت وعلـى                

ورشـيد   ) ١٩٠٥متوفى سنة   ال (ومحمد عبده ) ١٨٩٧المتوفى سنة    (جمال الدين األفغاني  الفور مع أفكار    

يرغب الحداثيون أو التجديديون هؤالء بإستعادة موقع االسالم وأفكاره عبـر           ). ١٩٣٥المتوفى سنة    (رضا

  .مصالحته مع الفكر الحديث

 كما الذين سبقوهم بعقود قليلة يرون أن السبيل إلعادة          (restorationists)االستعاديون  (هؤالء الحداثويون   

ستالم السلطة ، كما هو الجاري ، يأتي  من خالل العودة الى التطبيقات االسالمية الثابتة ،                تأهيل االسالم ال  

   والموثوق بها ، وإيجاد نموذج لدولة ، كما هو نموذج الدولة والمجتمع في تجربة الصدر األول لإلسـالم                  

  )١٨(). أي التجربة الدينية األولى(

لحداثويون ، في كون النموذج الغربي الذي أصبح مؤثراً بعمق          االختالف الوحيد هو ذاك الذي عثر عليه ا       

مثاالً، وراحوا يبحثون في دينهم الخاص وتأريخهم عن تلك القيم التي تنسجم مع نهضة الغرب ، وإظهارها           

وهؤالء الحداثويون أوالتجديديون في طريقة تفكيرهم راحوا يشاطرون المتطرفين واألصوليين في           . عالمياً

بأن األفول االسالمي يعود باألصل الى إعتناق أو تبنّي المـسلمين للتطبيقـات أو الممارسـات                إعتقادهم  

 للدين، فقد إنتقدوا الدين الشائع أي الممارسات الدينية الشائعة، ومـساعي  deviant practicesالمنحرفة 

سالمية األصيلة، ناهيـك    البعض لدمج، الثقافة التوفيقية أو معتقدات التوفيق وخلطها مع نقاء المعتقدات اال           

عن نهوض كتل ومجموعات تعبر عن إمبراطوريات وملوكيات بعيدة عن الدين بدل أن تعبر عن العمـق                 

  . واألصالة، أو على األقل تقترب من نموذج الخالفة التوحيدي المعروف

ة الخلفـاء الراشـدين     ويقصد بها فتر  ( وفي الحقيقة ، إن هؤالء يعتقدون أن فترة الخلفاء األوائل األربعة            

 والتي جسدت true Islamic Democracyهي فترة الديمقراطية االسالمية الحقيقية )  المترجم-األربعة 

  .بشكل أكيد كافة القيم التي يتبنّاها الغرب اليوم ويتباهى بها
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سهما االنفعالية  كما إن هؤالء الحداثويون التجديديون رفضوا الصوفية والتشيع بمنهجيهما الباطنيين، وطقو          

وبالتالي فإنهم راحوا يحثّون زمالءهم المسلمين      . العاطفية وفضائهما في رسم دين الجمهور أو إيمان الناس        

بالنظر الى فترة الخلفاء األربعة األوائل تلك على إنها الفترة المعيارية الوحيدة الموثوق بها والتي يـركن                 

  .إليها في تأريخ االسالم

 تلتها فال تستحق حتى أن يذكر إسمها، ألنها ليست أكثر من حكاية حزينة  لمسلمين تمت                 أما الفترات التي  

غير إسالمية تحت حكايا وقصص بعيدة كل البعد عن اإلسالم الحقيقي ، زاعمةً             )) ِشراك((محاصرتهم بـ   

أي ألقت بظاللهـا    (يين  المفارقة العميقة التي ظلّلت التجديد    . تبنّي االسالم مرتديةً عباءته على إمتداد الزمن      

وعلى تراثهم هي أنهم هم أنفسهم وبدون قصد، أو بغفلة ، علّموا األصوليين ألن يؤخذوا أو يبهروا                 ) عليهم

بحقبة التأريخ اإلسالمي المبكّرة والعزف على بوقها وخصائصها السلطوية ، رغم إنها لم تكن جميعها قـد       

  )١٩ (.قامت بالوسائل التي تُتّبع اآلن

 هو الرائد جمال الدين األفغانيوكان . روج التجديديون رؤية عن تصورهم للوحدة بين جميع المسلمين      وقد  

  )٢٠(. العظيم في هذه الوحدة االسالمية

 إنطبقت تماماً مع مفهوم التجديديين المتصور عن صدر اإلسالم          uinficationismالى التوحيد    هذه الدعوة 

متحرر من الخصومات األثنية والتقسيمات الوطنيـة والخالفـات الطائفيـة           األول بإعتباره زمناً خاٍل أو      

هذه الـشهية لتمثيـل     . والمذهبية، ومتحرر كذلك من السجاالت الثيولوجية مما يشكّل قراءة شرعية مقنعة            

الماضي الوديع المزعوم كانت له شطحة مشؤومة ، ألنه وببساطة يمكن أن يعني إنكار ومقـت الـصفة                   

لالسالم ، كما هي موجودة على األرض أللفيٍة من السنين ونصف وربما أكثـر             ) الموجودة فعالً    (التعددية

 األفغاني نفسه .وفي الحقيقة إن التجديد اإلسالمي قُصد منه في األعم األغلب التجديد السنّي. بعد زمن النبي

غاني للتغطية على أصله الوطني ، ألنه       لقد أخذ هذا الزعيم إسم األف     . كان إيراني المولد وأغلب الظن شيعياً     

كان يعلم بأن أي رائد لوحدة إسالمية، وإصالح تجديدي ، عليه، أن يكون ذا مرتكز سنّي لكي يجـد مـن                     

 سافر األفغاني بعيداً في طول العـالم        Politician wilyوكسياسي ماكر ومراوغ    .   يسمعه ويصغي اليه  

، وكان بعد ذلك زائراً متردداً علـى        ١٨٥٧م التمرد الكبير عام     فلقد كان في الهند أيا    . االسالمي وعرضه 

            ي المحجوب في مكائد وأسرار البالط ، حتـى إنطهران وإسطنبول، حيث كان في كّل منهما الزائر السر

وإسـتقر  . ناصر الـدين شـاه    هناك قصة تفيد بأنه ساعد السلطان العثماني في ترتيب إغتيال ملك إيران             

نهاية زمناً في القاهرة ، حيث كان يحاضر في مواضيع إسالمية وأصبح ذا تأثير بالغ علـى                 األفغاني في ال  

إنه لم يكـن    . كما إن أفكاره تم تزويرها في النضال ضد االمبريالية        . االتجاه التجديدي االسالمي المتبرعم   

وعلى الرغم مـن أنـه   . لغربيةمولعاً بالثيولوجيا بقدر ما كان مهتماً بتنظيم االستجابة االسالمية للضغوط ا  

كان تابعاً إلى كلٍّ من االيرانيين الشيعة والعثمانيين السنّة، ويتردد عليهما معاً ، إال إنه لم يكن مهتماً كثيراً                   

بوضع أسس المصالحة الثيولوجية بين الشيعة والسنّة، وإنما كان يريد أن يقنع جميع المسلمين ، بأن يبدأوا                 

  .مؤحدة أمام الغربتكوين جبهة سياسية 
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فرشيد رضا مثالً الذي    . إن التحدي  التجديدي للشيعة أصبح أكثر مباشرةً مع بروز تالميذ األفغاني وعبده              

وعلى الرغم من أن مـشروعه      .  كان مهتماً بمحاكاة إسالم الخلفاء األربعة األوائل       السلفيةإبتكر مصطلح   

لتأريخ االسالمي المبكّر أضفى مدخالً متطرفاً وله مقاربـات         يمتد بجذوره في التجديد إال إن تأكيده على ا        

كما ألهم رشيد رضا هذا العديـد       عديدة مع ذلك االسالم الذي إعتنقه اإلصالحيون في القرن الثامن عشر،            

وكانت سجاالته العنيفة ومجادالته ضد الشيعة       . من متطرفي القرن العشرين الذين أتّبعوا خطوات التجديد       

صريحة، ووجدت لها إنعكاسات واضحة لدى األخوان المسلمين أوالً ومن ثم في األيديولوجيات             مفتوحة و 

  .السلفية

فالعلماء الشيعة إستجابوا للتجديـد االسـالمي       . أما رد فعل الشيعة تجاه التحدي التجديدي فقد كان مختلطاً           

هم للسنّة منذ ردهم على الهجمات التي شنّها        بنفس الطريقة التي جرت فيها إنتقادات     ) القراءة السنّية له طبعاً   (

وكـان العـالم    .  في قرون خالية، مستخدمين مزيجاً من السجاالت الثيولوجية والتأريخية           إبن تيمية عليهم  

العربي مسرحاً لكل تلك السجاالت التجديدية حيث وجدت لها رواجاً كبيراً في الوسط السنّي عندما توقّـف                 

إذْ لم يعد غريباً ومدهشاً أن أقوى االستجابات على ذلـك التحـدي فـي               . ر للشيعة   التحدي الكبير والمباش  

               تعزيز معتقدات الشيعة ومواجهة التجديد ، على األقّل في عرف السجاالت العنيفة المناهضة للشيعة والرد

 ،  طـاء محمد حسين كاشـف الغ    عليها من علماء شيعة ، هو ذلك الرد الذي جاء من رجل الدين العراقي               

  .عبدالحسين شرف الدين الموسويوقائد الشيعة اللبنانيين 

جاءت من طبقـة    ) ولكن ليس رجال الدين   ( إن االستجابة للتجديد والتعاطي معه في عالم المثقفين الشيعة          

 جراغ عليوبعضها جاء من الهنِديين . المثقفين وكانت األكثر مقبوليةً واألكثر قدرة على الدفاع والمواجهة 

 أهـدى   جـراغ علـي   .  ، اللذين أصبحا بعدئذ داعمين وداعيين متحمسين للتجديد االسـالمي            وأمير علي 

، الذي كان طبعـاً ،      عبدالحميد الثاني أطروحته حول اإلصالح تحت حكم المسلمين الى السلطان العثماني          

هذا االتجاه  . قدهم هم أنفسهم    الخليفة اإلسمي للمسلمين ، فيما فتّش اآلخرون ليكرروا التجديد السنّي في معت           

        فملوكيـة بهلـوي    . أصبح واضحاً بشكل جلي في ايران حيث سياسة التجديد المقلوبة رأساً علـى عقـب              

باتت تتحدى المعتقدات الشيعية التقليدية وتتحدى السلطات كذلك وتهدد موقع الـشيعة             ) ١٩٧٩ - ١٩٢١(

 سعياً الى إصالح التشيع وبعدها      ت سنجلجي ومهدي بازرگان   رضا قلي شريع  في المجتمع، ومثقفون أمثال     

هذا التجديد الشيعي إستمر يرن وينعكس صداه في أعمال المثقف          . مصالحة ثيولوجيتة وقوانينه مع التجديد      

 الذي راح منتقداً صميم المعتقـدات الـشيعية         عبدالكريم سروش  dissident) المنشق(اإليراني المشاكس   

  .ء الحاجة الى التجديد أو التحديثوجوهرها في ضو

فلقـد شـارك    . بلحاظ عدة أمور ، إن التجديد الشيعي يشابه الى حد كبير قرينه النوعي ، التجديد السنّي                 

السنّة في الهجوم على الطقوس والممارسات الشيعية، الجماهيرية المعروفـة          ) إخوانهم(المجددون الشيعة   

 في قراءة المعتقدات، وبخصوص التأريخ االسالمي، إستمر التجديديون وتحت شعارات وأسماء أكثر تطرفاً

الشيعة في الدفاع عن وجهة النظر الشيعية حول علي واألئمة والتقوى التعبدية لصالح الشعائر الدينية التي                
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ية وكان مدخلهم الى الثيولوجيا قد كشف البصمة السنّية، بمعنـى الدمغـة الـسنّ             . يمكن تقاسمها مع السنّة     

هذه اإلنتقادات جاءت لتنظر الى هـذا المـدخل         . المتطرفة وقراءتها الحرفية الضيقة للنصوص االسالمية     

 ورفضت اإلصالح في كال جانبيه في التجديد Sunnification of Shiismالتشيع ) تسنين(كمحاولة لـ 

ة أو تيار ملحوظ ، رغم أنه تـرك       التجديد الشيعي ، لم يظهر على األقّل لحد اآلن ، كقو          . والتسنّن المستور 

  .بعض العالمات على الفكر الشيعي  والتطبيق الشيعي

 كشفت  ١٩٧٠ والسبعينات   ١٩٦٠إن القراءات السياسية للتشيع التي أصبحت ظاهرة واضحة في الستّينات           

فضلوا بدالً عـن    إن أنصار التجديد    . عن توجهات تجديدية ولكنها لم تزعم أو تدعي لنفسها تبنّيها للتجديد            

ذلك التركيز على قضايا أخرى من قبيل بناء مكانة الفرد في المجتمع المسلم ، ومواجهة جبروت السلطة ،                  

ومع ذلك وفي سياق إستجابتهم أو تعاطيهم مع التحـديات          . وحفظ أو تأمين التحرر من السيطرة األجنبية        

  . في الفكر الشيعيالتي تواجههم ، فإنهم إنتهوا الى بعض واجهات اإلصالح

 في العراق قصروا المبادئ     ومحمد باقر الصدر   في لبنان،    موسى الصدر  في إيران ، واإلمام      علي شريعتي 

الشيعية على النضال من أجل العدالة االجتماعية والحريات السياسية في السبعينات ضد النظام البهلوي في               

إنّهم إستعاروا  . نة في لبنان، وحكم البعثيين في العراق      ايران ، والمؤسسة السياسية المسيحية السنّية المهيم      

من األيديولوجيات الحديثة معظم ما جاء عن الماركسية في جعبة شريعتي من أجل أن يقرنوا اإليمان مـع                 

ورغم أنهم لم يدعوا بأنهم تجديديون ، إال أن نتيجة عملهم وجهودهم ، كانت نوعاً مـن              . الهموم المعاصرة 

  .عي برهن على إنه على صلة وثيقة ومباشرة مع السياسة في العالم الشيعيالتجديد الشي

النقاشات الدائرة بين السنّة والشيعة يمكن أن تكون لديها مايكفيها من ديناميكية وآليات داخليـة خاصـة ،                  

 معها  إن نهاية الحرب العالمية األولى جلبت     . ولكن األحداث على األرض فرضت كذلك منطقاً معيناً عليها        

وفي داخل ، بـل فـي صـميم         . فقد إنهارت االمبراطورية العثمانية   . تحوالت مهمة الى العالم االسالمي      

 تحت زعامـة    جمهورية تركيا منطقتها في آسيا القاصرة ، إرتفعت جمهورية علمانية وطنية حديثة إسمها            

ية المناهض لإلسـالم فقـد      أما برنامج الكمال   . مصطفى كمال أتاتورك  مؤسسها العسكري وأول رئيس لها      

. أصبح بشكل أو بآخر نموذجاً لظهور دول وحكومات إسالمية على مساحة أوسع بكثير من األناضـول                 

القومية والعلمانية حلّت محّل اإلسالم كعقيدة لزعماء هذه الدول، فوجد مفتوا السنّة وآيات اهللا الشيعة مثلهم،                

 أنهـت  ١٩٢٤فـي عـام     . ، أو على األقّل فـي الـسياسة         أنفسهم مهملين مركونين الى حافات المجتمع       

الجمهورية التركية عصر الخالفة منهية بل مجهزة على آخر أثر من آثار الوحدة اإلسالمية، وآخر وشيجة                

العالم اإلسالمي ، وبعد أن وجد نفسه معظمه مغلوباً من قبل الكفار            . رمزية ظاهرة مع الماضي اإلسالمي    

أصبح اليوم محاصراً ومطوقـاً     ) أي عاصمة دولة الخالفة   (اً تماماً من ثقله النظري      االستعماريين ، ومجرد  

  .بإحساس آخر من نُذُر شؤم وخطر جديدين

وفي ضجيج وصخب الحركات الدينية والسياسية التي جاءت بعدئٍذ، وجد الشيعة والسنّة أسباباً ملحة لتوحيد       

  .قواهم
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ر ، أن ال أهمية لها قبال تلك التـي راح االسـتعمار والعلمانيـة               السجاالت اإلسالمية الداخلية بدأت تظه    

الزعماء الشيعة في الهند دعموا حركة الخالفة ، التي إكتسحت شبه القارة            . يسلطان األضواء الكاشفة عليها   

 وهكـذا العلمـاء الـشيعة     . لمحاججة الخيانة التركية المتطرفة لالسالم التي أنهت الخالفة العثمانية السنّية         

العراقيون الذين كانوا قد ساندوا التمرد السنّي ضد العثمانين أثناء الحرب، رافقوا علماء الشيعة من إيران                

وكان هذا المؤتمر منعقداً أو مخصصاً لمناقشة وتقرير مـاذا          . ١٩٣١الى مؤتمر الخالفة في أورشليم سنة       

ى السلطات الدينية الـشيعية أن تـأتي        كان عل . يجب فعله ، أو ماذا ينبغي أن يفعل حول موضوع الخالفة          

للدفاع عن الخالفة ، والتنسيق مع جهود السنّة إلستعادة راية هذه المؤسسة أي مؤسستها السنية، وكان ذلك                 

تطوراً آنياً، نادراً ما حصل أن يأتي الطرفان سوية بعد قرابة ألفيتين من الخصومة والمناشدة والمنابـذة،                 

 تراث صراعهما الطويل العمر، بل صراعاتهما ذات التأريخ الدموي بعـضهما            مرتفعين أي متسامين فوق   

الشيعة من جانبهم أخذوا     . ضد اآلخر ، ليقفوا متحدين كمسلمين في وجه من تصوروه تهديداً جدياً لإلسالم            

سالمي وجهة النظر القائلة إنه رغم كون الخالفة السنية غير شرعية ، أو ليست شكالً من أشكال الحكم اال                 

الشرعي غير أن زوالها يؤدي إلى تهديد وخطٍر وتلف كبيرين ، ويعتبر داللة واضـحة علـى إن نهايـة                    

  .المؤسسة االسالمية المبجلّة إسمياً أصبحت وشيكة

 أصبحت مراكز التعليم الدينية الشيعية في العراق تحت االغتـصاب أو االنتهـاك              ١٩٢٠في العشرينات   

under assaultكان الشيعة في العراق يترنّحون بعد أن أصابهم الدوار من بتدأ عقد العشرينات  وعندما إ

 ، بينما راح البهلويون في ايـران يقلّـدون          النتائج المرعبة التي أعقبت ثورتهم االنقالبية ضد البريطانيين       

  . أتاتورك دافعين بالعلمانية وبمرسوم قضائي كمقدمة للتطور والتحديث

ليديون آخرون رأوا بأن االستعمار والعلمانية توأمان يهددان العالم  االسالمي ويقفان            السلطات الشيعية وتق  

وهذا يعني أيـضاً    . في وجهه ، وهذا يعني أن مواجهتهما تتطلب إيجاد أسباب البد منها لاللتقاء مع السنّة                

ضـمن همـوم الـشيعة      أن مساعدة السنّة بشكل من األشكال للحفاظ على الخالفة ينبغي أن يكون هماً أو               

المذهبان لم يتفّقا على بعض قضايا الدين ، وإن لم يكن بأهمية االختالف على الدين نفـسه ،                  . وإهتماماتهم

  .أو على طبيعة التهديد الذي يواجهه

 قام مركـز التعلـيم الـسني        ١٩٥٩ففي سنة   . إن روحية التعاون قادت الى فترة من االنسجام والمصالحة        

بالمناهج التعليميـة   ) التعبد( في القاهرة ، قام بتجويز       جامعة األزهر  العالم االسالمي ، أي      األكثر تأثيراً في  

الشيخ محمود  للفقة الشيعي معتبراً إياها جزءاً من مناهجها التدريسية وضمن فتوى أصدرها مفتي األزهر              

ا كان شيخ األزهر الـسنّي      وبينم.  معتبراً المذهب الشيعي مذهباً خامساً من بين المذاهب اإلسالمية         شلتوت

) اإلسـماعيليين   (لقد ُأسس األزهر من قبل الفاطميين       (المذهب رجالً متسامحاً مع أولياء الشيعة ومقدسيهم        

فإن ِفعله ذلك أيضاً كان بمثابة إستجابةً الى نفس النبض الذي تناغم معه علماء الشيعة في رسـالتهم الـى                    

 إن تحدي العلمانية ، المدعومة آنذاك في مصر مـن ِقبـل             )٢١(.ريخمؤتمر الخالفة قبل عقدين من هذا التأ      

هـذه  .  المعروفة، إقتضى هو اآلخر ضرورة ذلك االنسجام أو التنسيق المـذهبي             جمال عبدالناصر قومية  
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إن .  والتحدي القائم فعـالً العلمانية تبدو التهديد  الروح إنتشرت في العالم اإلسالمي وكانت سائدة ما دامت          

 وبداية ضعف الدول العلمانية تجسدت فـي        ١٩٧٠ض األصولية السنّية والشيعية في أواخر السبعينات        نهو

 أي  ١٩٦٧سقوط الملكية البهلوية في إيران والموت البطيء للقومية العربية بعد حرب الـسبعة وسـتين                

. ر االتجاه مرة أخرى ، في زمن تنامي عدم االستقرار في المنطقة والذي غيحرب األيام الستّة مع اسرائيل

ومع هيمنة الحس االسالمي في بالد المسلمين، وباألحرى . فلم يعد شبح العلمانية يبدو مخيفاً ليلزم االنسجام     

هيمنة سياستهم ، تجسم مرة أخرى ظّل إبن تيمية والسجاالت المذهبية في الـتأريخ الثقافي السنّي وتمددت                

  .على المشهد اإلسالمي من جديد

تنامي أهمية األصولية على إمتداد سنين قد سنَّن إن sunnified السياسي في العالم  العربي وباكستان الجو 

وبينما كانت الحكومات الوطنية تترنّح في رسائلها ، كا ن تصورها للعلمانيـة العربيـة               ) أي جعله سنّياً    (

. لهذا المفهوم   )) تسنيناً((مع والسياسة ، وإنما     والقومية الباكستانية مفهوماً ليس جديداً أو طارئاً على المجت        

                     عي بـأنإن األصولية تهدف الى إنجاز نفس الوعد الذي تهدف إليه الحكومـات القوميـة ، ولكنهـا تـد

بالنسبة للشيعة  . األيديولوجية االسالمية سوف تنتشر حيث فشلت أو ستفشل القوميتان العربية والباكستانية            

  وإجهازاً على   )) أصالً((لسياسية كان يعني إضافة روح تجديدية للجدل الديني القائم          األجواء ا ) تسنين(إن ،

  .قائمة التمييزات التي كان عليهم مواجهتها

في العالم العربي، إن معاملة الشيعة كأجانب أو وافدين وأقّل عروبية من غيرهم كانت دائماً تجد لها تبريراً 

وإن مطالبتهم بالحقوق ليس أكثر من إعادة تمثيـل أو شـرعنة التعبيـر              بإتهام جاهز هو إنّهم إيرانيون ،       

. المعاصر المعروف بالشعوبية التي كان يقودها اإليرانيون ضد الحكم العربي في قرون اإلسالم األولـى                

 عندما كانت القومية العربية في ذروتها وحيث كانت تتبنى          ١٩٦٠في أيام النشوة واإلزدهار في الستينات       

وإذا كـان  .  ، كانت الهوية األثنية هي مقياس الوفاء لفكرة العروبـة        ية شوفينية لالتراك واإليرانيين   كراه

المعتقد الديني قد جعل الوالء الشيعي للهوية السنّية للدولة العربية موضع شك فإن تهمة األثنية اإليرانيـة                 

 Real Arabمـة العربيـة الحقيقيـة    كان يعنى بها وضعهم في الجانب اآلخر من الحظيرة بعيداً عن األ

Nation .     الخصومة الطويلة بين وشاه ايران في الخمسينات والستينات وأكثر منهـا         جمال عبدالناصر إن 

كذلك بين الخيط الطويل من الحكام القوميين العرب الراديكاليين وإيران في الستينات والسبعينات ، ناهيك               

. يل في تلك الفترة ، كل ذلك جعل اإليرانيين وكأنهم أعداء العـرب          عن العالقات الودية بين إيران وإسرائ     

)  التي تعني حرفياً اإليـرانيين     العجمويطلق عليهم إسم     (تجمعات شيعية من أصول ايرانية    لقد كانت هناك    

كان مؤسسوها قد هاجروا الى العراق في القرن السادس عشر ، والى المشرق عموماً في القـرن الثـامن             

 جدت عندما تشكّلت الدولة العربية والهوية العربية        عشر، ويومع ذلك فـإن الميـول الروحيـة        . قال أنها و

الدينية للعرب الشيعة مع أغلب اإليرانيين كانت قد أستُخدمت أو وظّفت بشكل غير عادل وغير نزيه فـي                  

ية تبرر االنقسام الذي يفـصل      إن اإلقرار بوجود أبعاد أيديولوجية وإثن     . إلقاء تهمة العمالة والتبعية إليران    

العالم العربي عن إيران مسألة ال شك فيها، إال أن األساس في هذه الخصومة التأريخيـة ، كـان دائمـاً                     

ففي إمارات الخليج الفارسي مثالً يعتبر تنامي القوة اإلقليمية اإليرانيـة تحـت           .  الشيعي   -االنقسام السنّي   
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إن بروز التجار ورجال األعمـال اإليـرانيين فـي          . و مصدر المشكلة  حكم الشاه وبعده الخميني دائماً ه     

كما . فالسوق الرئيسي في الدوحة في قطر يسمى بازار إيران        . االقتصاد المحلي صعد من حدة المخاوف       

ففي إحـدى جـوالتي     . إن طبقة التجار في دبي والكويت تضم في عناصرها أعداداً كبيرة من االيرانيين            

 ات كنت برفقة موظف حكومي كبير من اإلمارات العربية المتحدة ، وحالما ركبنـا                الخاصة مرة من المر

وبعد مالحظة دهشتي ، كشف لي عن تأكيده بل إعتقـاده ،            . السيارة ، بدأ الحديث معي بلغة فارسية طليقة       

وذ االقتـصادي   بأن أغلبية معتبرة من المواطنين الموظفين في دبي وعدد كبير من المبعدين وأصحاب النف             

وأضاف بأن اإليرانيين الذين هـم عـرب بـالعرف ال           ،  في االمارات العربية المزدهرة هم من اإليرانيين      

فالخوف من إيـران يعنـي      . يمثَّلون إال بشكٍل غير مناسب في الحكومة اإلماراتية أو طبقة رجال األعمال           

قاتهم االقتصادية مع الهوية العربيـة بأمـل        وهذا ما قاد اإلماراتيون بأن يعززوا عال       ،   الخوف من الشيعة  

إن هذا اإلصرار الحساس على العربية، هـو الـذي         . الوقوف في وجه التوسع اإليراني على هذا الصعيد       

  .يوضح ترددي في التحدث باللغة الفارسية إال في الحاالت الخصوصية القصوى

المخفية أو المستورة، مصورةً الشيعة بأنهم الطـابور        العديد من األنظمة العربية تحذّر من األجندة الشيعية         

ففي العراق ، والعربية السعودية ، والبحرين ، مثل هذه المـزاعم كانـت وال زالـت                 . الخامس اإليراني 

وبشكل يدعو للسخرية واالستخفاف ، إن هذه النكات المنمقّة ، بـل البايخـة               . تُستخدم لتبرير الدكتاتورية  

 للقومية العربية، أصبحت في السنين المتأخرة مادة جـاهزة  hoary rhetorical chestnutsوالمكرورة 

وهذه كلها تنم بل تتحدث عن قلـق         ،   )٭(للخطابات الوهابية والسلفية ، فضالً عن البالغات الرسمية للقاعدة        

ر اآلن موقعاً   سنّي في مواجهة بعض إستحقاقات الشيعة الحديثة، التي حصلوا عليها في العراق والذي يعتب             

إستثنائياً بإعتباره أول قطر في العالم العربي، يتسنّم الشيعة فيه زمام نظام سياسي ويعطى فيـه لألكثريـة                  

  .كامل إستحقاقها في حكومة ناتجة عن إنتخابات حرة) والشيعة هم األكثرية طبعاً في العراق (

ويين للتشيع، وقراءتهم الرسـمية لالسـالم       ورغم إن التشيع عاش في إيران طويالً وحتى قبل تبنّي الصف          

ورغم كون اإلمارات الخليجية وهكذا النجف وكربالء تضم أعـداداً          وألكثر من نصف األلفية التي مرت ،        

مهمة من المقيمين اإليرانيين ، تبقى الحقيقة بأن معظم الشيعة العرب هم أثنياً، عرباَ فعالً وإن جذورهم في                  

ومع كل ذلك فإن الدعاية السنّية المتطرفة تسعى إلخراجهم مـن           .  شركائهم السنّة  العراق عميقة بقدر عمق   

  )٢٢ (.الصفّ العربي عندما تصفهم بأنهم نذُر شؤم ومتطفلّون

وبسبب الخوف من تحدي الشيعة للحكم البعثي بعد اليقظة التي أحدثتها الثورة االيرانية في الباب المجاور                

عـم   (محمد باقر الـصدر    بإصدار حكم االعدام على القائد الشيعي        ١٩٨٠ للعراق ، قام صدام حسين عام     

مع شقيقته ، وقد رافق هذا اإلعدام حملة إبعاد وتهجير لعـشرات            ) مقتدى الصدر وباألحرى إبن عم والده     

                                                 

خطاب الزرقاوي املفصل املنشور على شريط مسجل استغرقت قراءته أربع ساعات بصوت الزرقاوي نفسه قبيل مقتلـه بعـدة                   راجع  ) ٭(

  ).املترجم(شهور، واملنشور على مواقع اإلنترنيت 
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وكـان حـزب    . ١٩٨٠ ومرة أخرى عـام   ١٩٧٩اآلالف من اإليرانيين والعرب من أصول إيرانية عام         

    ألف بمن فيهم آيات اهللا من النجـف وكـربالء ،            ٧٥وات من هذا التأريخ قد قام بإبعاد        البعث قبل تسع سن   

عدد من هؤالء الناس ذهبوا الى لبنان .  شيعة العراق وقاطعاً جميع إرتباطاتهم بإيرانpurifying) مطهراً(

ولكـن أغلبيـتهم   )) العجـم ((واألردن وسوريا وإمارات الخليج الفارسي حيث كانوا يعرفون هناك بأسـم       

  .وببساطة تم إلقاؤهم على الحدود اإليرانية

وأخيراً كان هذا التمييز قد إستنـزف حماس الشيعة تجاه شعارات القومية العربية وضـجيج مثالياتهـا ،                 

  . وبدأوا يديرون ظهورهم الى أيديولوجية لم تكن على اإلطالق قد أوفتْ بوعدها لهم أو لغيرهم

وعلى إمتداد الـستينات    . ول من إنسّل أو خرج من العائلة غير السعيدة للقومية العربية          فشيعة لبنان كانوا أ   

 وخاصة أوائل السبعينات وفي األيام التي مهدت للحرب األهلية اللبنانية الثانية ، فإن الموقف مـن                 ١٩٦٠

  .عنف في هذا البلدالشيعة أو موقفهم هم أنفسهم قد إزداد سوءاً كلما تنامت الراديكالية وإزدادت حدة ال

 القائد األعلى للمرجعية الشيعية في النجف آنذاك بإرسال رجل          آية اهللا محسن الحكيم    قام   ١٩٥٩وفي عام   

 قد وصل بعد فترة     موسى الصدر وكان  .  كممثل أو وكيل له في لبنان        موسى الصدر الدين اإليراني الشاب    

 ووجد نفسه فـي أرض أصـبحت القاعـدة          ١٩٥٨قصيرة من إنتهاء الحرب األهلية اللبنانية األولى عام         

ن وكـل   فالناصريون والبعثيـون والماركـسيو    . المفضلة للحركات القومية العربية بكل أنواعها وألوانها        

في تلك الفترة لم يكن الشيعة يؤبه لهم بجد في معادلة . مظاهر وأطياف القومية الراديكالية ظهرت في لبنان  

 وبسبب نقصهم أو حاجتهم للهوية السياسية الواضحة الخاصة بهـم ، فـإنهم              .هذه الوجودات في هذا البلد    

فقد إشتركوا مـع الحـزب الـشيوعي        . إتّبعوا المنهج السنّي الذي يدعم التوجهات العربية بشكل متحمس        

ين اللبناني، والحركة الوطنية اليسارية اللبنانية للدروز وقائدها كمال جنبالط، وكذلك مختلف فصائل الفدائي            

  .الفلسطينين

كما قاتل الشيعة ضد القوات المسيحية اللبنانية، التي كانت تنتظم ضد الفلسطينين والتجمعات اليسارية فـي                

ولكونهم متلهفين دائماً لكي يبرهنوا على والئهم للقومية        . وقت كان حلزون الحرب األهلية يتلولب صعوداً        

إشارة من آية اهللا الحكيم في النجف لمساعدة الصفّ الفلسطيني          فإن الشيعة هؤالء أخذوا تلميحاً أو       العربية،  

فراح الشباب الشيعة يشاركون الجماعات العربية الراديكالية المناهضة إلسرائيل، وبعـضهم راح            . بالكامل

يتدرب في صفوف الميليشيات التابعة للفدائيين الفلسطينين من أجل المشاركة في القتال ضد اسرائيل على               

  .الحدود

 وجيشه البدوي بـسحق     ملك األردن الهاشمي حسين    ، وعندما قام     ١٩٧٠بعد معركة سبتمبر السوداء عام      

منظمة التحرير الفلسطينية داخل الدولة وطرد جميع كوادرها من األردن، هرب العديـد مـن المقـاتلين                 

لعربية االسـرائيلية   وبعد أن ُأبعد هؤالء عن المفاوضات التي جرت عقب الحرب ا          . الفلسطينين الى لبنان  

أن يجعلوا من وجودهم محـسوساً وإن       ) الذين هم معظمهم من السنّة طبعاً     ( قرر الفلسطينيون    ١٩٧٣عام  

  ) . المترجم(_ أي يشعروا اآلخرين بوجودهم (بالعنف 
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 ففي جنوب لبنان، الموطن التقليدي لشيعة هذا البلد ، أصبح هناك معسكراً حربيـاً للفلـسطينين طوعـاً أم     

فقد إستولى الفلسطينيون على مزارع الشيعة وقراهم، وقطعوا الطرق فيهـا،           . كرهاً، شاء اآلخرون أم أبوا    

وهنا ُأجبر الشيعة على القتال الى جانب الصفّ الفلسطيني          . وبالقوة واإلكراه أدخلوا شبابهم في ميليشياتهم     

وهنا أيضاً وجد المجتمع الشيعي نفسه      .  ةبل التضحية بأرواح أبنائهم وأموالهم في سبيل القضية الفلسطيني        

غارقاً بالكامل ، بل مشتبكاً باإلكراه في القتال الفلسطيني ضد اسرائيل ، ال سيما والهجمـات الفلـسطينية                  

وبعد أن دمرت   . المنتقلة من األرض اللبنانية راحت تجلب عليهم الغارات االرتدادية االنتقامية االسرائيلية          

يهم ميدان معارك بدأت مجاميع من الشيعة تخرج من لبنان بحثاً عن قَـدرهم فـي                قراهم وأصبحت أراض  

وإذا لم يجدوا سبيالً يأخذهم الى تلك األصقاع فإنهم قد وجـدوا            . مناطق نائية في أفريقيا وأمريكا الشمالية     

، حيث  لبحزام األحد عشر مي   أنفسهم في أحياء فقيرة ومحرومة ممتدة جنوب بيروت في المربع المعروف            

  .  إنسان المليونالبؤس الذي صار في التسعينات موطناً يضم ما يبلغ قرابة 

هنا راح موسى الصدر يكرر نداءات ومناشدات تدعو لدعم الشيعة ومساعدتهم وااللتفات لهمومهم وآالمهم، 

ابة العربية  هذا النقص في االستج   . ولكن نداءاته تلك كانت تصطدم بآذان صم في بيروت وعموم المنطقة            

لم الواسعة للمصالح الشيعية وهمومهم ومعاناتهم كانت محزنة فعالً ، وبالرغم من كل تلك اآلالم والمعاناة                

: وراح العديد منهم يتـساءلون     . يلق الشيعة آذاناً تصغي لهم ، ولم يكترث أحد لهم بأي شكل من األشكال             

سطينية إذن؟ القومية العربية لم تجلـب لهـم غيـر    ترى ماهي الحكمة من دعمهم القلبي الحار للقضية الفل    

شاب إيرانـي بـدون أي      .  وحده ، هو الذي فتح لهم أفقاً في الطريق الطويل          موسى الصدر إنه  . المعاناة  

 قائداً محتمالً   موسى الصدر لم يكن   .ظهير أو نصير يجد نفسه في لبنان وفي حمى سياسته العديمة الرحمة           

ولكنه برهن في النهاية على إنه المنقذ الذي كانوا يحتاجونـه وينتظرونـه             يعة،  أي متوقعاً للّبنانيين الش   

لقد كان رجل دين ناشط ومنهمك،      .  لقد كان نمطاً جديداً من القادة والزعماء       .ويحنّون إليه منذ وقت طويل    

ماً عالمياً  كما كان حكي  . أما شكله فكان طويالً وسيماً بعينين خضراوين ثاقبتين       . بل غارق في حياة جماعته    

كان ملماً ومطّلعاً على الثيولوجيـا الـشيعية،        . مع درجة واطئة من جامعة طهران، ويتحدث بعدة لغات          

كثيراً ما كان يشبه القساوسة الكاثوليكيين الناشطين في أمريكا         . ومطّلع في الوقت نفسه على الفكر الغربي      

يعمل بال كلل ) أي موسى الصدر هذا( كان الرجل . ريةالالتينية الذين كانوا يقودون الحركات الدينية التحر

أو ملل من أجل تخفيف اآلالم ومعايشة أوضاع جماعته وتحسين ظروفهم ، وخاصة بعد أن منحهم صوتاً                 

بعد ذلك راح يعمل من أجل منحهم الهوية والقـوة          . يحميهم من كوارث الحرب المدمرة والمعاناة الداخلية      

  .اللبنانية المتالحقةوإنتزاعهما من السياسات 

كان الصدر يساهم في النشاطات االجتماعية بهوية شيعية واضحة، من أجل أن يحصل على مدخل شيعي                

واضح أو بوابة للنقاشات والسجاالت السياسية الدائرة، وهو مطلب من متطلبات القوميين العرب وإن كان               

  . يمثل هماً شيعياً لتأكيد مصالح الشيعة
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حاً كبيراً في منح اللبنانيين الشيعة هوية جديدة متميزة عن تلك التي تمنحها القوميـة العربيـة                 لقد نجح نجا  

وبإتّباع منهجه هذا راح اللبنانيون الشيعة يهجرون والءهم األعمى للقضية العربية ،            . التي يتزعمها السنّة  

ر إنتظامهم سياسـياً وتخنـدقهم      وعب. بل بدالً عن ذلك راحوا يطالبون باالعتراف بحقوقهم كلبنانيين شيعة         

  .خلف ميلشياتهم الخاصة كانوا قادرين على أن يفرضوا سيطرٍة ما لتقرير مصيرهم

 عليهم، كانت من العمق بحيث إنها أصبحت معروفة فـي كـل             موسى الصدر العالمة الفارقة التي تركها     

  .تقليد لكنته الفارسيةأجزاء لبنان، أال وهي 

التي راحت تدير بعض النشاطات االجتماعية وعملـت كمنظمـة          ) يلشيا أمل أي م (كان الصدر وميلشيته    

 ، وراية محمولة تشير الى التحدي الشيعي لكلٍّ من يقظة الـشيعة سياسية، أصبحا عالمة فارقة أيضاً على  

ر مـصد كما أصبح الصدر،    . التهويم الشفاف والحالم بوحدة األمة العربية والحقيقة االسمنتية للهيمنة السنّية         

 كانـت معـسكرات     ١٩٧٠ففي السبعينات   .  في أماكن أخرى في المنطقة العربية واالسالمية       إلهام للشيعة 

وفي الحقيقة كانت   . حركة أمل تُدرب العراقيين وااليرانيين والسعوديين وبقية الناشطين من الشيعة العرب          

لمقاتلين المحنّكين في معسكرات تدريب طالئع من قوات حرس الثورة االيرانية تُنظَّم وتُدرب أوالً من قبل ا           

  .هذه الحركة

إن كونه ولكونه فقط    . إن منهج الصدر في دعم الشيعة وتقويتهم كان ينظر إليه من قبل السنّة وكأنه خيانة              

فارسي يتزعم شيعة متقلّبـون     . من أصل إيراني كان تهمةً كافية لتعزيز الشكوك حول شخصيته وحركته          

unsteady shiaيقظة الشيعة التي أشعلها الصدر كانت تهديداً للفلسطينيين . لخيانة العروبةدون  ومستع إن

وقبل أن يغادر   . وعبر االمتداد ستُشكّل تهديداً لمناطق أخرى في العالم العربي        . وللمؤسسة السنّية في لبنان   

 ورئـيس   األسـد لحافظ   الشقيق األصغر الخائف     رفعت األسد  ،دعا   ١٩٧٨الصدر في سفرة الى ليبيا عام       

 يحمل جـواز    موسى الصدر كان    .)٢٤ (المخابرات السوري ، دعا السفير اإليراني الى إجتماع في دمشق           

ولـذلك فلقـد أخبـر      . سفر إيراني ، ولكن األسد لم يحاول تحطيم العالقات المتحسنة حديثاً مع طهـران               

وفعالً إختفى الصدر في ليبيا ليصبح      .لصدرالمسؤولين االيرانيين بأن حاكم ليبيا معمر القذافي سوف يقتل ا         

  .وإلى األبد اإلمام الغائب بالنسبة ألتباعه

فهناك فهم أو تصور جديد كـان قـد   . ولكن غضب الشيعة لم يكن بوجود الصدر أو تغييبه، ولم يمت معه        

 وحتى علـى    .ظهر بين الشيعة اللبنانيين، وكانوا حريصين ومتلهفين على شرحه أو تعريفه أو التعبير عنه             

 ، قد جاء من الشيعي كان أول هجوم مفتوح على األرثدوكسية من قبل القومية العربية      المستوى األكاديمي،   

 وفـي ترجمتـه   Arab Predicanent" ورطة العـرب " أو "مأزق العرب" في بحثه فؤاد عجمياللبناني 

قومية العربية المطروحة ووعودها     بقوة مدعيات ال   عجميإنتقد  )) اإلمام الغائب  ((لموسى الصدر العاطفية  

)) خيانته لقضايا األمة العربيـة    (( و عجمي)) تجديفات((وراح المنتقصون منه يتحدثون عن       . )٢٥(المعلنة  

ولكن قريباً من قلب المسألة كانت هناك مجلّدات تتحدث عن تفسيره الواقعي المتحرر من              . في عدة أبعاد    

  .لمر تجاه وعود الوحدة العربيةوالمتعلّق بإحساس الشيعة االوهم، 
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 عندما ١٩٨٢إن عمق الغضب الشيعي ضد الفلسطينيين والقومية العربية أصبح واضحاً تمام الوضوح عام 

راح الشيعة يحيون الجيش االسرائيلي الغازي، ويعتبرون جنوده محررين ويستقبلونهم بـالورود واألذرع             

للمشهد اللبناني ألن   ((ولقد حان الوقت بالنسبة     )) ون بطرق مزعجة    الفلسطينيون بدأوا يتوسع   . ((المفتوحة

، الذي فاز في مـا بعـد        محمد حسين فضل اهللا   وهو ما أكّده    )) يحرر نفسه من عبء المشكلة الفلسطينية       

 وعندما طَردت قوات الدفاع االسرائيلية، منظمة التحرير الفلـسطينية          )٢٦ (.القائد الروحي لحزب اهللا   بلقب  

ولقـد كـشفت    . لقد أصبحوا القوة المسلمة المهيمنـة     .  وجد الشيعة متّسعاً ألن يفتلوا عضالتهم     بنان،  من ل 

 الجديدة قوتها وإقتدارها عبر سلسلة هجمات شنّتها على مخيمات الالجئين الفلسطينيين حـول   منظمة أمـل  

 -بـل قيـام   ( إتهـام    ، وهو المخيم الذي حاز على معروفية عالمية بعـد         صبرا وشاتيال بيروت مثل مخيم    

إسرائيل بإرتكاب مذبحة دموية ضد المدنيين من قبل ميلشيات مسيحية على هذا المخـيم وعلـى         ) المترجم

قـد   حركة أمل في حرب المعسكرات هذه التي إستمرت ثالث سنوات ، كانت           . مخيم برج البراجنة أيضاً     

   .أشفت غليلها عبر االنتقام من الفلسطينيين

وبعد .  في يوٍم ما تحت الحصار لمدة ستة أشهر          صبرا وشاتيال وبرج البراجنة   يمات  نعم، لقد وضعت مخ   

الـسياسيون  .أن قُطع عن قاطنيها الماء والطعام ، واجه المقيمون في تلك المخيمات خطر الموت جوعـاً               

فـر  لقـد غُ .  إستمر في دعم الشرعية المناهضة للفلـسطينيين        نبيه بري الشيعة ، أمثال زعيم أمل الحالي       

حزب اهللا  بمساندة إسرائيل ومهاجمة الفلسطينيين، بعد أن ظهر        ) أي إتهامهم (للشيعة ، فقط تبعة إثم دعمهم       

على المشهد السياسي وهو يقوم بمهاجمة قوات الدفاع االسرائيلية ويجبرها على التراجع من لبنان، معتمـاً   

  .ي لبنانالتي كانت تُعتبر الوجه السياسي للشيعة ف حركة أملبذلك على 

 من الخارج مشدوداً جداً إليران، فمقاتلوه كانوا قد دربوا من قبل رجال حـرس الثـورة   حـزب اهللا ويبدو  

 ، الذي   فضل اهللا محالتي  االيرانية تحت إشراف علماء الدين اإليرانيين ، واألكثر من هؤالء معروفية هو             

حـزب اهللا تـشكّل بـسرعة    ). حزب اهللاأي جماعة . (كان قد ُأرسل من طهران لتنظيم وتدريب الجماعة    

وتطور الى قوة عسكرية مميتة عالية التنظيم والتأهيل ، وأكثر راديكالية بكثير في وجهات نظره من حركة 

 وكان منذ بدايتـه     - لقد ظهر مرتبطاً بالثورة اإلسالمية أكثر من كونه مجرد قوة شيعية داخل لبنان            . أمل

ويعني به السيد محمد     (فضل اهللا ن األكثر كارزمية ومعروفية بينهم هو       تحت قيادة رجال دين مناضلين كا     

والذي أصبح الناطق الرسمي األعلى صوتاً      )  المترجم -حسين فضل اهللا وليس فضل اهللا محالتي المذكور         

وخالف أمل التي مازالت ناشطة في السياسات اللبنانية وتستقطب والء العديد مـن شـيعة               . بإسم التنظيم 

، وإنما وبدالً عن ذلـك راح       فإن حزب اهللا نأى بنفسه عن إتخاذ أي وضع مذهبي أو طائفي صريح            لبنان،  

  . الفلسطينية بتركيز االهتمام على القتال ضد إسرائيل وإسرائيل فقط-يهدئ التوترات الشيعية 

ـ              ه الخاصـة   حزب اهللا راح يتعامل مع القضية الفلسطينية بتنصنيف السياسة الفلسطينية وكأنها تحت إدارت

 ، المحطة الثانية المعروفة والمرغوبة ، بعد فضائية         المنارواليوم تقوم محطته الفضائية ،      . إلستالم القدرة 

فـي  .  في المنطقة ، والمتابعة أي المشاهدة بشكل خاص من قبل الفلسطينيين عبر الشرق األوسط              الجزيرة
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ومن أجل تجنّب إزعاجات الموازنـة الدقيقـة        .  بدأ لبنان مشروعاً لتطبيع الجئيه الفلسطينيين        ١٩٩٤عام  

المعترف بها في القطر، فإن الفلسطينيين ، وبصرف النظر عن معتقدهم الحقيقي ، سوف يطبعـون علـى    

، وأول من خضع لهـذا التطبيـع كـان          أساس حصص متساوية بين الشيعة والسنّة والدروز والمسيحيين         

 وبكلمات أخرى، -الذين يعدون اليوم رسمياً على إنهم شيعة        من الناس في جنوب لبنان       ٣٠٠,٠٠٠حوالي  

هؤالء الشيعة الجدد لـيس مـن       .  إن بإمكان الشيعة أن يزعموا بأن عددهم األكبر اليوم هو فعالً في لبنان            

المحتمل أن يشاركوا في مواكب عاشوراء ولكنهم سوف يصوتون ، أغلبهم لحزب اهللا ، إن حرب حـزب                  

إن اسرائيل ، العدو    .  جعلت من هذا التنظيم بطالً في القضية الفلسطينية          ١٩٨٢يل منذ العام    اهللا ضد اسرائ  

  .المشترك للجميع، هي التي ستوضح أو ترسم عالقة الشيعة الفلسطينيين مع حزب اهللا

ة وكما إن الشيعة في أماكن أخرى بدأوا خياراتهم خارج العرب والقوميات األخرى وبدأوا يفكرون بحيـاز               

) أي من الـشيعة ( ، راح الكثير منهم سياسة الهوية الـشيعية سلطة عبر إصرارهم على ما يمكن تسميته     

. وهناك سبل ومناهج أخرى أيضاً ال يمكـن تجاهلهـا           . ينظرون الى اللبنانيين على أنهم النموذج والمثال      

إذ إن أيـديولوجيات    . وعية   عندما إتّجه عدد منهم نحـو الـشي        ١٩٣٠فالبداية مثالً إنطلقت من الثالثينات      

وإذا كان فشْل خطاب القوميـة العربيـة   . المساواة الطبقية لليسار العربي كانت دائماً عنصراً جاذباً للشيعة  

فإن مدخل الشيوعية األكثر راديكالية ،كما كان       ،  يكمن في عدم قدرته أو عدم رغبته لتجاوز الهوية السنّية         

ر حول مسائل التوزيع واإلنتاج، وكان هذا طعنة أيديولوجية قاتلة          يأمل البعض ،  هو عرضها لتصور آخ       

وإذا كانت القومية العربية قد أصبحت مذهباً للسنّة في العالم          . كافية للتخلّص من حقل الجاذبية لهيمنة السنّة      

عـض  ، هكذا على الرغم من أن بعض السنّة كانوا قد أخلوا ب           العربي ، فإن الشيوعية كانت عرفت للشيعة      

 كما هـو المـصطلح باللغـة        -الشيوعية  ( وإن مواقفهم تجاه هذه      -المواقع في األحزاب الشيوعية كذلك      

 -أي الشيعة وشيوعية ( ) ٢٧ (.باتَ يعكس أولئك الناس من الشيعة لتشابه اللفظيين في اللغة العربية) العربية

  ).المترجم

فقد كان العمود الفقري للحزب الشيوعي      . العراق  هذا التوجه أو الميل نحو اليسار جرى بسرعة أكبر في           

، مظفر النواب العراقي وتشكيلة كوادره األولى معظمهما من المثقفين الشيعة ، بمن فيهم الشاعر المعروف              

 الذي كان زعيماً في االنقـالب       حسن مسارع ناهيك عن البيروقراطيين والمهنيين ، ورجال العسكر أمثال         

ولقد بلغ قرب الشيعة وإقترانهم بـالحزب        . ١٩٦٣ في تموز    عبدالسالم عارف ق  الذي تم تنفيذه ضد الفري    

موسـكو العـراق    ( الشيوعي درجةً قيل فيها أن مدينة الشطرة في جنوب العراق مثالً أصبحت تلقّب بـ               

تم االعتراف به بعد حـرب      ) أي الحزب الشيوعي  (هذا الحزب الذي تم قمعه في زمن صدام         ) . الصغرى

 هو شيعي وحسب هكذا في تشكيلة الشيعة الرئيـسية فـي            حميد مجيد موسى   وإن زعيمه اليوم     .العراق  

الشيوعية وجدت أيضاً بعض الـدعم مـن        . الجهاز الحاكم الذي شكّلته الواليات المتحدة بعد سقوط صدام        

شيوعية لم  ولكن ال . عناصر الطبقة الوسطى الشيعة في أقطار أخرى في العالم العربي وكذلك في باكستان            

فأغلب الشيعة ليسوا حريصين على . تكن يوماً ما، أغلبية على اإلطالق في عالم الشيعة عموماً مع كل ذلك        

فال المادية  الملحـدة، وال مخططـات التحـول          إضافة الى ذلك ،     . أن يستبدلوا أيدلوجية علمانية بأخرى    
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عة ، الذين يبقون في قلوبهم وأعماقهم متـدينين أو          الراديكالي االجتماعي يملكان إغراءاَ كبيراًَ ألغلبية الشي      

  .على األقل محافظين

األهم من ذلك واألكثر تشاؤماً،أن الشيعة بدأوا يظهرون الى األعداء اآلخرين للقومية العربية واألصـولية               

ـ           . اإلسالمية ، وكأنهم النموذج والمثال     ة ،  فبينما تقف األصولية االسالمية في العالم العربـي فـي الحقيق

ففي الصحوة التي أيقظتها الحرب     . مناهضة للشيعة، إال أنها استطاعت التأثير على الشيعة في نفس الوقت          

برهنت األصولية االسالمية أنها قادرة على تحـدي ودحـر القوميـة             ،   ١٩٦٧ االسرائيلية عام    -العربية  

. يوعية في مصر وسوريا والعراق    وبهذا تكون األصولية قد نجحت حيث فشلت الش       . العربية ثقافياً وفكرياً  

وكان هذا الحـزب  حزب الدعوة اإلسالمية  شكّل مجموعة من الشباب العراقيين الناشطين  ١٩٦٧ففي عام   

منظمة ثورية مكرسة إليجاد دولة إسالمية في العراق، كما كانت هذه المنظمة مصبوبة في قالب المنظمات                

محمد باقر الـصدر وآيـة اهللا       ضاءاتها األيديولوجية كتابات    ، السيما بعد أن إستلهمت ف     األصولية العربية 

 وتنامت كبناء تنظيمي معزز ١٩٧٠قوةً في السبعينات ) أي حزب الدعوة (وقد نالت الدعوة   .)٢٨ (الخميني

كما كان بروز الحزب وتصاعده المتنامي قد أقلق صدام حـسين           .ومدعوم من قبل العلماء والشباب الشيعة     

 ، أول رئـيس وزراء عراقـي        إبراهيم الجعفري  . ١٩٨٠ ودفعه للعمل تحت األرض عام       الذي قام بقمعه  

  .منتخب هو عضو في هذا الحزب

 ، كان   إضطهاد الشيعة في العربية السعودية    وفي المنفى في الكويت وتحديداً في السبعينات وللتخلّص من          

ال وأفكار األصولية الـسنّية مـن قبيـل          قد تأثّر كثيراً بأعم    ّار  الشيخ حسن الصف  القائد الشيعي السعودي    

، اللذين كانا يدعوان الى تشكيل مقاومة منظّمة ضد الدولة العلمانية           األخوان المسلمين والجماعة االسالمية   

وفي إيران كذلك فـإن الـدوران بإتجـاه         . )٢٩ (ومواصلة الدعوة للثورة االسالمية والتأسيس لدولة اسالمية      

ى مسار سياسة الشيعة في هذا البلد حتى بلغ ذروته في الثورة اإليرانية وتجلّي              األصولية قد عاد ليهيمن عل    

  .سمتها كأصولية إسالمية متطرفة

  


