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مقدمة ومتهيد
شـهدت العقـود الثالثـة األخرية مـن القرن املنـرصم حتوال مهام 
يف الوضع الشـيعي عىل مسـتو العـامل الحظه املراقبـون وتوقفوا عند 
دالالتـه. بعضهـم عـرب عنه بــ (صحوة الشـيعة) وآخـرون حتدثوا عن 

دين. (انبعاث) الطائفة،وبعضهم عن صحوة املستبعَ
فعـىل املسـتو السـيايس حتقـق هلـم ألول مـرة دولـة قائمة عىل 
أسـاس ديني بقيـادة علامء دين بعد ثورة اسـتطاعت القضاء عىل النظام 
الشاهنشـاهي املوايل للغرب. وقد نختلف أو نتفق يف تفاصيل ما جيري 
عىل السـاحة اإليرانية، غري أن بقاء هذه الثورة ملدة ثالثني سـنة، قدمت 
خالهلـا نموذجـا يف املواءمـة بـني قيـم الديـن وأحكامه مـن جهة وبني 

. ا مهامّ متطلبات الدولة احلديثة من جهة أخر يُعد انجازً
ويف جتربـة املقاومـة للعـدو اإلرسائيـيل قـدم الشـيعة اللبنانيـون 
مثـاال طيبا، اسـتطاعوا فيه إسـقاط فكـرة اجليش الـذي ال يقهر والذي 
عملـت إرسائيل باسـتمرار عىل تكريسـها بالقول والفعـل.. فقد خرج 
اإلرسائيليـون مرغمني حتت وطأة الرضبات املتتابعـة التي وجهتها هلم 
املقاومة يف سـنة ٢٠٠٠ يف مشـهد أثـار الكثري من املعـاين والتداعيات، 
وعندما حاولوا أن يعيدوا شيئا من الثقة بجيشهم، إذا هبم يواجهون قوة 
أسطورية تتصد هلم، وكان أقىص غاياهتم أن يقنعوا من الغنيمة باإلياب 
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مـن (بنت جبيل) ووحول اجلنوب!، ولكـي ال يرجعوا بالفضيحة فقد 
صبوا جام غضبهم عـىل البنايات والعامرات واملدنيني، فكانت فضيحة 

أخر أعظم يف عام ٢٠٠٦م.
ويف جمال آخر خاض الشـيعة جتربة يعتقـد بأهنا أكثر نضجا وهي 
التجربـة العراقيـة احلديثة، فبالرغم من خروجهم مـن حالة االضطهاد 
واملظلومية التي اسـتمرت معهم عقودا كثـرية حرموا فيها من حقوقهم 
األساسـية، ومـورس جتاههـم اإلقصـاء بل العنـف والتنكيـل بصوره 
البشعة وكان يتوقع أهنم مع خروجهم من تلك احلالة يف صورة الغالبني 
املتمكنني أن يبدأ تيار االنتقام واإلقصاء املقابل، إال أهنم تغلبوا عىل تلك 

احلالة -بفضل قياداهتم الدينية التي وقفت بقوة أمام هذا التوجه-.
وأرصوا عىل مشاركة املكونات األخر يف املجتمع العراقي، كام 
احتكموا -بالرغم من األوضاع األمنية والشـحن النفيس- إىل صناديق 
االنتخابـات، يف نحـوٍ يذكـر باالنتخابات احلرة التي جتـري خارج بالد 

املسلمني عادة!.
كـام أننا نشـهد توجهـا متوازنا نحـو الفعل السـيايس يف أكثر من 
منطقة من مناطق الشـيعة، وحماولة املشـاركة السياسـية بعدما كان هذا 
األمر غري حمسـوم عىل املسـتو النظري والفكري، فضال عن املامرسـة 

العملية..
والشـك أن مثـل هـذا التوجه -بعد مـرور مقدار مـن الوقت- 
سـيكون لـه أثر كبـري يف إندمـاج الشـيعة يف أوطاهنـم، وخروجهم من 

التغييب والتهميش واإلقصاء احلاصل له.
إن خـروج الشـيعة مـن حالـة االنتظـار السـلبي واالنفعـال إىل 
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مرحلـة الفعـل والدور يعد من أهم تلك العالئم التي تشـكل الصحوة 
الشيعية..

الصحوة الشيعية ليس موجهة ضد فئة:
مما يؤسـف له أن قسـام مـن أبناء األمـة تعامل مع هـذه الصحوة 
 والنهضة تعامال طائفيا غري مربر، وكأهنا موجهة ضد الطوائف األخر
يف األمـة، فبدأ بالتشـويش عليها والتهويل مما وصفه بآثارها السـلبية.. 
وهذا التعامل شـمل السياسـيني وقسـام من املفكرين، ومن الطبيعي أن 

اجلمهور سيسلك نفس الطريق هذا.
لقـد أصبحنـا نشـهد يف اإلعـالم عبـارات عن خطـورة (اهلالل 
الشيعي)، وعن التخوف من الشيعة يف مناطقهم املختلطة ألن والءاهتم 

خارجية وارتباطهم ليس بوطنهم! 
إننـا نعتقـد أنـه كان ينبغـي أن يرحـب املسـلمون مـن الطوائف 
األخـر بالصحوة الشـيعية تلك والقوة الناهضـة، وذلك ألن قوة أي 

جزء من أجزاء األمة سيعود بالقوة عىل األمة ككل.
مل يأخذ الشـيعة مواقـع غريهم من الطوائف، أو يسـتقووا عليها 
وإنام الذي حصل هو أهنم صاروا أقوياء وغالبني يف وجه أنظمة مرتبطة 
باالستعامر اخلارجي كام هو احلال يف مثال الثورة اإلسالمية يف ايران، أو 
يف وجه أنظمة علامنية ال ترتبط حقيقة بطائفة من املسـلمني كام هو مثال 

احلالة العراقية، أو أهنم واجهوا إرسائيل وهي عدو اجلميع.
فكان الصحيح أن يتم الرتحيب هبذه الصحوة والغلبة.

نعتقد أن توجه الشـيعة إىل املشـاركة السياسية واالندماج ضمن 
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املكونـات الوطنيـة والدخول يف املعادلة السياسـية هو أمـر مهم ومفيد 
جلميع املسلمني، إذ أنه ينظم العالقات بني طوائف املسلمني عىل أساس 
معقـول، ويتيح لـكل فئـة أن تتخذ خياراهتـا ضمن قدراهتـا وحجمها 

الواقعي.
إن من الطبيعي هنا أن يتم االسـتقطاب بني التوجهات املوجودة 
يف األمـة، جتـاه اجلمهور فيحاول كل فريق سـيايس أو حتـى مذهبي أن 
يسـتقطب له أنصـارا ومؤيدين.. وهذا ما نفخ يف قربته -مع األسـف- 
قسـم مـن الدعـاة والعلامء مهولـني وخموفني فيه من التبشـري الشـيعي، 

ومتنادين لوقفه، بل حمرضني للحكومات والسلطات ضده!.
لقـد تم احلديـث يف هذا املوضوع، مع األسـف، بنَفَس إقصائي، 
فهو يعترب أن حتول شخص ما أو فئة إىل مذهب التشيع هو نوع من أنواع 
االخـرتاق اخلطري، غري املقبول والذي هيدد النسـيج االجتامعي لوحدة 

املسلمني أو أنه يمهد للفتنة الداخلية..إىل غري ذلك مما ذكر.
ونحن نعتقد أن هذه الصحوة وهي شأن داخيل بالدرجة األوىل، 
حصلـت عندمـا توجـه الشـيعة إىل أمهيـة تصحيح قسـم مـن األفكار 
السائدة، وتعديل بعض املامرسات القائمة، األمر الذي انتج بمجموعه 
ما قدمنا ذكره.. وحيث أن الشـيعة ليسـوا فئة معزولـة جغرافية بل هي 
متداخلـة مع أبناء الطوائـف األخر، ومع مالحظة سـهولة التواصل 
وتبادل التأثري يف ظل عوملة االتصال واملعرفة.. حدث حتول يف صفوف 
بعض املسلمني جتاه مذهب أهل البيت..مثلام حيصل عادة من تأثر بعض 
املجتمعات بوجود حركة أو حزب عامل.. حتى لو مل يكن يف نظر تلك 

احلركة أن تؤثر يف املجتمع، فإن قانون املجاورة يقتيض ذلك.
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إن ما الحظناه هو قيام األنظمة السياسية باستغالل هذه الشعارات 
لتصفية حسـاباهتا مع دول حمسوبة عىل الشيعة، ومع قيادات شيعية، بل 
ومع مواطنيها الشـيعة الذين أصبحـوا متهمني باالرتباط باخلارج حتى 
تثبـت براءهتـم ولـن تثبـت! أو متهمـني باالخـرتاق للمجتمعات غري 
الشـيعية وسيكون التشيع ونرش فكر أهل البيت عندئذ من أدلة اجلريمة 

واالهتام!.
لقـد سـعى هـؤالء إىل حمارصة التشـيع حتـى مناطقه، بأنـه وافد 
حديث العهد، وبأنه حالة سياسية ال ترقى إال إىل عدة عقود من الزمان، 
حتـى لقد قال بعضهم إن الشـيعة عليهم أن يرحلوا من بالد العرب إىل 

األماكن التي جاؤوا منها!.
سـوف يتبني من خالل اسـتعراض رسيـع أن (الشـيعة العرب: 
هم املسـلمون املنسـيون) كام عنون أحدهم كتابه، وأهنم أصل التشـيع، 
فتارخيهـم يرجع إىل أعرق القبائل العربيـة كهمدان وعبدالقيس، بل إن 

تشيع إيران كان هدية العرب إىل اإليرانيني!.
يف هـذه الصفحات التي كانت يف األسـاس حمارضات ألقيت يف 
موسـم حمرم ١٤٣٠هـ، سـوف يتم احلديث عن بعـض مكونات اهلوية 
الشـيعية، الختصـار الطريـق عـىل مـن يريد التعـرف عىل أهـم ميزات 
وصفات التشـيع، وذلك أن من أسـوء احلاالت التي يعيشها الشيعة يف 
عالقتهـم مع غريهم هو تنميطهم بنمط واحد ويسء من قبل اآلخرين، 
فـإذا تـم احلديث عن الشـيعة فهذا يعنـي عند هؤالء: سـب الصحابة، 
وحتريـف القـرآن، والتقية (بمفهومهـا اخلاطئ)، والغلـو يف عيل وأهل 
بيته! سـوف حيـاول احلديث مع اختصـاره أن يبني أهـم مكونات تلك 
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اهلويـة، بغـض النظر عن قبـول اآلخريـن هلا،فليس مطلوبـا أن يقبلني 
اآلخـرون، ولكـن أن يفهموين كام أنـا.. ال أن يصطنعـوا يل صورة غري 

حقيقية ثم يتعاملوا معي عىل أساسها!.
وقـد تـم احلديث عن الشـيعة يف العـامل، ومـع أن األكثر حيب أن 
يعـرف عدد الشـيعة الدقيق عىل مسـتو العامل إال أن املقـال يتطرق إىل 
دالالت التنوع اجلغرايف والعرقي واللغوي وتاريخ حكم الشيعة للبالد 

اإلسالمية.
كام تم التطرق إىل تاريخ التشـيع والشـيعة يف أربـع مناطق تتمتع 
بأمهيـة اسـتثنائية ففي اسـتعراض رسيـع متت متابعة نشـوء التشـيع يف 
العـراق بـدءا من متصري الكوفة وحتول اإلمام عـيل إليها فيام بعد، إىل أن 
حتـول العراقيـون يف أكثريتهـم إىل املذهب يف أوائل القرن التاسـع عرش 

امليالدي.
ولبنان التي حتول فيها الشيعة اليوم إىل ما يشبه بيضة القبان، كان 

هلم تاريخ يبدأ من هجرة اهلمدانيني من الكوفة.
كـام تـم احلديث عن تاريخ التشـيع يف إيران، وتبـني فيه كيف أن 
التشيع يف خمتلف مراحله وصل وانترش يف إيران بواسطة الرواة والعلامء 

. العرب الذين قدموا من الكوفة أوالً ثم لبنان والبحرين ثانياً
ويف االسـتعراض التارخيـي تـم احلديث عن التشـيع يف القطيف 
واألحسـاء والذي بدأ مع إسـالم عبدالقيس يف حوايل السـنة السادسـة 

للهجرة.
وأخريا كان هناك عرض لبعض املشـاكل التـي يبتىل هبا املجتمع 
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الشـيعي، ويالحـظ أن زاوية النظر هنا هو جمتمعنا الشـيعي يف القطيف 
واألحسـاء، وإن كانـت ربـام توجـد بدرجـة أو أخـر يف غـريه مـن 

املجتمعات الشيعية.. 
وال أنسى أن أشري إىل أنه ربام نرش بعضها سابقا بشكل منفصل.

يالحظ أن الكتاب هذا موجه إىل الطبقة الشـابة متوسطة الثقافة، 
ولذلـك فهو يعالج املسـائل املذكورة ضمن لغتهم قـدر اإلمكان بعيدا 

عن احلديث التخصيص.
أسأل اهللا سبحانه أن يوصل هذا الكتاب رسالة إجيابية ملن يقرأه.. 

واهللا ويل التوفيق.

فوزي حممد تقي آل سيف 
تاروت، القطيف

رشق اململكة العربية السعودية 
١٤٣٠/٣/١هـ.
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مكونات اهلوية الشيعية
ف باحثون العـرص احلديث بأنه عرص انبعـاث اهلويات، بل  يعـرّ

تفجرها يف صور ال خيلو بعضها من العنف.
لقـد قامـت دول جديدة معتمـدة عىل هذا االنبعـاث، كام انتهت 
دول كانـت جامعـة لشـعوب خمتلفـة، وما ذلـك إال ألن عنـارص تلك 
الشـعوب تبحث عن هويتها اخلاصة بعد أن قمعت يف ظل تلك الدول 
اجلامعـة (أو القامعة للهوية اخلاصة)، واملثال األوضح يف عاملنا املعارص 
هو: تفتت االحتاد السـوفيتي سـابقا واسـتقالل اجلمهوريات املكونة له 
عـن روسـيا،واختاذها منهجا حيقق هويتهـا اخلاصة كاإلسـالم دينا، أو 
العرق اخلاص، بل وجدنا األمر وصل إىل حتدي بعض الدول املسـتقلة 

للدولة األم إىل حد احلرب بينهام كام يف مثال (جورجيا وروسيا).
واملثـال اآلخر: سـعي املسـلمني يف البوسـنة واهلرسـك لتحقيق 

هويتهم اخلاصة بعد االستقالل عن احتاد يوغسالفيا.
إن >كثـريا مـن الباحثني الغربيني الذين راقبـوا تفجر الرصاعات 
القوميـة واملذهبية بعد تفكك االحتاد السـوفيتي عام ١٩٩١م، مالوا إىل 
تفسريها بأهنا تعبري عام وصفوه بانفجار اهلوية. ويقدر عدد املجموعات 
اإلثنيـة التـي عربت عن نفسـها سياسـيا بام يزيد عـن ٣٠٠٠ يف خمتلف 
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أنحـاء العـامل، مقارنـة بنحـو ٩٠٠ جمموعـة يف أواخر سـبعينات القرن 
العرشيـن. ويقدر عدد احلركات االنفصالية التـي قامت يف هذا اإلطار 

بنحو ٦٠٠ حركة خالل العقود الثالثة األخرية.
وخالصـة هـذا التفسـري أن جمموعـات متاميـزة إثنيـا اضطـرت 
سـنوات طويلة إىل كبت هويتها أو خضعـت إلدماج قرسي يف ثقافات 
أخـر مهيمنة، أو أهنا هلذا السـبب أو غريه كانت غافلة عن هذه اهلوية 
ودورها يف تشـكيل رابطتهـا االجتامعية وشـخصيتها املتميزة. لكن مع 
-، أو بسـبب انفجار ثورة  زوال اهليمنة -بتفكك الدولة السـوفيتية مثالً
املعلومات واالتصال (انتشـار التلفزيـون الفضائي، اإلنرتنت، التلفون 
املحمول) أو بسبب انتشار مفاهيم حقوق اإلنسان واحلريات الشخصية 
واملدنية واملشاركة، أو هلذه األسباب جمتمعة، اكتشفت تلك املجتمعات 
ذاهتـا اخلاصـة، أو اكتشـفت أهنـا تتعـرض للتمييـز أو قلـة التقدير ألن 
اآلخرين ال يعاملون أعضاءها بوصفهم مواطنني متساوين مع البقية يف 
احلقـوق والواجبات، بـل بوصفهم جزءاً من مجاعة خمتلفة، كام هو حال 
املسـيحيني واليهود يف بعض البالد املسلمة واألكراد يف البلدان العربية، 
والشـيعة يف البلدان التي أغلبيتها سنية والسنة يف األقطار ذات األكثرية 

الشيعية وهكذا<(١).
الشـيعة جزء يف هذا العامل ويريـدون التعبريعن هويتهم اخلاصة، 
وتعريـف العامل هبا، بدال مـن أن يقوم اآلخـرون بتعريفهم..فإن تقديم 
هويـة خمالفة من قبل الشـخص يعترب تزويرا، فكيـف يكون األمر حني 

تقدم هوية كاذبة عن جمتمع يقدر بمئات املاليني؟ 

(١) السيف؛ د.توفيق: مقال يف جملة الكلمة، عدد ٥٩، النسخة االلكرتونية ٢٠٠٨/٦/١٤م.
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ف الشيعة هبا لآلخرين هي هوية مزورة  رّ الصورة الكاذبة التي عُ
(شـملت العقائد واألخالق والتكوين اجلسدي فهم (!) يف ليلة الطفية 
كـام زعـم خمالفوهـم خيتلطـون رجاال ونسـاء ويـزين بعضهـم ببعض! 
وهم ليسـوا كخلقة باقي الناس بل كل شـيعي حيمـل ذيال يف مؤخرته! 
كاحليوانات وهم سـيئو األخالق فال ينبغي أن تؤاكلهم ألهنم يبصقون 
يف الطعـام والـرشاب الذي يقدمونـه إىل غريهم!! وهكـذا ينتج اخليال 

املريض املعادي ما شاء من الصفات الكاذبة..
ولنأخذ بعض هذه الكلامت املنشـورة يف كتب مطبوعة بأموال قذرة 
سياسيا، فهذا ابراهيم بن سليامن اجلبهان يقول يف كتابه يف تبديد الظالم(١):

* >قد ال يصدق القارئ الكريم أن نكاح األم عندهم هو من الرب 
بالوالدين، وأنه عندهم من أعظم القربات<.

* >يمـد الشـيعي إليك يده مصافحـاً، ولكن ليشـغلك عن اليد 
األخر التي امتدت إىل جيبك<.

* >كل مـن يولد يف أيام عاشـوراء فهو سـيد، وكل من محلت به 
أمه يف أيام عاشوراء فهو سيد حتى ولو كان محالً غري رشعي<. 

وإذا كنـا سـنعطي بعض العـذر للمؤلفني السـابقني الذين كتبوا 
عـن التشـيع يف وقـت مل تكـن مصادرهـم الروائيـة أو العقديـة متوفرة 
للباحثـني، مثلام قال املقريزي: >ومن فرق الروافض احللوية والشـاعية 
والرشيكيـة يزعمون أن عليا رشيك حممد ص والتناسـخية القائلون ان 
األرواح تتناسـخ والالعنـة واملخطئة الذين يزعمـون أن جربئيل أخطأ 
واإلسـحاقية واخللفية الذين يقولون ال جتـوز الصالة خلف غري اإلمام 

(١) نقال عن احلقيقة الضائعة للشيخ معتصم سيد أمحد ص ٢٣٣.
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والرجعيـة القائلـون سـريجع عيل وينتقم مـن أعدائـه واملرتبصة الذين 
يرتبصـون خروج املهدي واآلمرية واجلبية واجلاللية والكريبية اتباع أيب 

كريب الرضير واحلزنية اتباع عبد اهللا بن عمر احلزين<(١).
أو نتفهم أن يقوم مسترشق أجنبي بذكر كلامت سيئة عن التشيع، 
ضمـن أجواء الرصاع بني املسـلمني واملسـيحيني، فـام ال نتفهمه هو أن 
يقوم بعض املسـلمني بأخذ كلامت ذلك املسـترشق وكأهنـا آية منزلة أو 

سنة حمكمة، ويتناقلوهنا ويفصلون فيها وخييطون!.
فهـذا >وليـم الصـوري، أهـم املؤرخـني املسـيحيني للحمالت 
الصليبية يف القرن الـ١٢ امليالدي، الذي كان له دور مؤثر يف نرش صورة 
سـيئة عـن الشـيعة، حني نسـب إليهم االعتقـاد بخطأ جربيـل يف تبليغ 
الرسـالة وأهنا قام بإيصاهلا إىل حممد بن عبد اهللا بدال من تكليفه األصيل 

بإيصاهلا إىل عيل بن أيب طالب!. 
كام يعترب جوزف جوبينيو أهم من ربط بني التشيع وديانات فارس 
ما قبل اإلسالم. ففي كتابه (ثالث سنوات يف آسيا) يرجع جوبينيو مبدأ 
تبجيـل األئمـة إىل تقديس كهنة الزرادشـتية. كام اعتـرب جوبينو يف كتابه 
(ديانات وفلسفات آسيا الوسطى) الفكر الشيعي حركة انشقاقية وثأرا 

مبطنا لـ(االحتالل العريب ألرض الفرس)<(٢).
تفهم كالم (الدكتور) أمحد أمني املرصي يف كتابه  فهل يمكن أن يُ
فجر اإلسـالم عندما يقول: >واحلق أن التشـيع كان مأو يلجأ إليه كل 

(١) نقله عنه السـيد حمسـن األمني يف أعيان الشـيعة ١ /٢٣: أقول: ال شـك يف أن بعض 
هذه الفرق التي يذكرها مل توجد إال يف ذهن املقريزي وال وجود هلا يف مكان آخر!.

(٢) جملة املعرفة ١٤٢٨/١/٢هـ، يف موقع اجلزيرة نت.
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مـن أراد هدم اإلسـالم لعـداوة أو حقد ومـن كان يريد إدخـال تعاليم 
آبائـه من هيودية ونرصانية وزرادشـتية وهندية ومن كان يريد اسـتقالل 
بـالده واخلروج عـىل مملكته كل هؤالء كانوا يتخـذون حب أهل البيت 

ستارا<(١)؟.
ومـع اعتـذاره بعـدم وجـود املصـادر عندمـا عوتـب يف زيارته 
للنجف، كام نقل ذلك الشـيخ حممد حسـني كاشف الغطاء، وهو (عذر 
أقبح من ذنب) إال أن مثل هذه النتيجة التي توصل إليها مل تكن حتتاج إىل 

مصادر، وإنام هي رأي، بل حتريض للحاكمني عىل شيعة أهل البيت!.
اآلثار املعاكسة للهوية املزورة: 

غـري أنـه كان هلذه اهلويـة املزورة بعـض النتائج املعاكسـة إلرادة 
نارشهيـا، حيـث دفعـت الكثـري مـن النـاس إىل التفتيـش عـن الشـيعة 
والتشـيع، ولقد قال أحد املتابعني حلركة التحول املذهبي يف مقابلة معه 
بأن أحد األسـباب الرئيسـة للتحـول املذهبي هو الكذب عىل الشـيعة، 
بزعم أن لدهيم قرآنا خاصا، وأهنم خملوقون بشكل خاص، وأهنم سيئو 
األخالق وأهنم.. وأهنم، فإذا عايش غري الشيعة اإلنسان الشيعي ورأوا 
فيـه خالف ما قيل فإن ذلك يزعـزع كل التعبئة املخالفة له، ويدعوه إىل 

التعرف واالطالع عىل العقيدة الشيعية..
أقول: الشـاهد عىل ذلك هو قصص املتحولني مذهبيا واملنشـور 
منهـا غيض من فيض وكأن الشـاعر جعل هذا املثـال أمامه متاما عندما 

أنشأ قوله: 

(١) فجر اإلسالم ص ٢٧٦
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مسـاءيت أردت  إذ  رسوري  أتيـت 
يـدري ال  حيـث  مـن  اإلنسـان  حيسـن  وقـد 

ولـو أردنا أن نذكـر أمثلة كثرية لكان ذلك يسـريا، لكنه خيرج بنا 
عن أصـل احلديث، وإنام نريد اإلشـارة، فلنذكر مثال: الشـيخ حسـني 
الـكاف مـن اندونيسـيا وهو معارص ولـه صفحة عىل موقـع دليل احلق 
يف االنرتنـت، حيث كانت بدايات اطالعه عىل التشـيع من خالل كالم 
صاحب التحفة االثنى عرشية املتعصب يف كالمه ضد الشيعة.. فبعد أن 
انتهـى من املعهد الديني، قال له اسـتاذه بأن مـن أراد أن يكون عاملا فال 
بد أن يقوم بتوسـيع دائرة معارفه وعدم اإلكتفاء بدراسـة املذهب الذي 
يرثه اإلنسان من آبائه، فلهذا بادر بعد اتقانه ملباين واسس مذهب اإلمام 

الشافعي إىل مطالعة كتب باقي املذاهب اإلسالمية.
ف عىل  فسـأل عـن الكتاب الـذي يسـتطيع من خاللـه أن يتعـرّ
مذهـب التشـيّع، فحذروه ثم أرشـدوه إىل قراءة كتـاب (التحفة االثني 

عرشية) تأليف الشاه عبد العزيز الدهلوي.
يقول األخ حسني: تناولت الكتاب فالفيت كاتبه معادياً للتشيع، 
بحيـث دفعـه هـذا األمر إىل اخلـروج عن حـد اإلعتـدال يف تقييمه هلذا 
املذهب ووجدته ينسب للشيعة آراء شاذه بحيث يستنفر منها العقل من 
قبيل القول بألوهية عيل بن أيب طالب أو نبوته أو خيانة األمني جربائيل 

يف إعطاء الرسالة اإلهلية وغري ذلك..
هـذا األمر جعلـه يفتش عن الشـيعة من مصادرهـم األصلية ال 
كـام يقرؤهـا خمالفوهـم، وانتهى به األمـر إىل ركوب سـفينة أهل البيت 

ومشايعتهم..
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إنـه إذا كان يمكن أن تغطى احلقائق يف وقت سـابق، فإن التطور 
التقني الذي حول العامل إىل قرية واحدة يتجول اإلنسان يف أزقتها بفضل 
االنرتنت، سـاعة يشـاء وبالنحو الذي يريد.. جعل مـن تغطية احلقائق 

وسيلة غري نافعة أبدا.
عىل أي حال كان ما سبق شيئا عن اهلوية املزورة التي قدمت عن 

الشيعة والتشيع، وبعض آثارها املعاكسة..
فام هي مكونات اهلوية الشيعية؟.

املقصود مـن مكونات اهلوية هنا هو: العالمـات التي ترتافق مع 
وجـود الكيان املحدد، سـواء منها العقديـة أو االجتامعيـة.. وهلذا فإنه 
ال تدخـل فيها بالرضورة األمور التفصيلية، كبعض املسـائل الفقهية أو 
العقديـة (كاملتعـة، والرجعـة). وبمعنى آخر هي تلك اإلشـارات التي 

يتعرف من خالل وجودها يف جمتمع عىل وجود أصحاب هذا املنهج.
فمن تلك املكونات:

١- اإليـامن باإلمامـة املنصوصـة املعصومـة: يتميـز شـيعة أهل 
البيـت اإلماميـون باعتقادهم باثني عرش إمامـا معصوما (أوهلم عيل بن 
أيب طالب، وآخرهم حممد بن احلسـن العسـكري)، قد تم النص عليهم 
وتعيينهـم مـن قبـل النبي K وهو يف ذلـك مبلغ عن ربـه، وقد أقام 
علامء الشـيعة األدلة الكافية من العقل والنقل عىل هذا األمر وألفوا فيه 

الكتب(١).
(١) ملـن أراد التفصيل يمكنه مراجعة: الشـايف يف اإلمامـة للرشيف املرتىض، واأللفني يف 
إثبات إمامة أمري املؤمنني للعالمة احليل ومنتخب األثر للشيخ لطف اهللا الصايف، ويف 

رحاب العقيدة للسيد حممد سعيد احلكيم.. وغريها من الكتب.
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ولذلـك فال معنى الحتامل فراغ قيادي يف هذه اجلهة ألن القضية 
حمسومة سـلفا، واألشخاص معينون مسبقا ومعروفون..وليست هناك 
حالة انتظار النتخاب شـعبي مثال أو خروج بالسيف أو غري ذلك..فـ: 

ا<(١). دَ عَ ا أَوْ قَ امَ انِ قَ امَ ُ إِمَ نيْ سَ احلُ نُ وَ سَ >احلَْ
وال يقصـد مـن اإلمامة هنـا تويل احلكومـة، فإن علـامء اإلمامية 
يفصلون بني أصل النصب االهلي ملقام اإلمامة وبني املامرسـة اخلارجية 
للحكـم.. فقـد جتتمع احلالتان كـام حصل لالمام عيل بـن أيب طالب يف 
السـنوات اخلمـس األخـرية من عمره حيـث بويع باخلالفـة الظاهرية، 
وكان إمامـا قبـل ذلـك منـذ وفـاة النبي حممـد K.وقـد تنفصل كام 
هـو احلال بالنسـبة لباقـي االئمة A، غـري أن ذلك ال يؤثـر يف إمامة 

اإلمام.. 
ولـو أردنـا أن نمثـل مثـاال عرفيـا تقريبا لفهـم األمـر، يف قضية 
املرجعيـة فقـد جتتمع الفقاهـة واملرجعية مع قيـادة البلـد الفعلية كام يف 
حـال آية اهللا السـيد اخلمينـي J، وقد تنفصـل املرجعية عـن القيادة 
السياسـية واخلارجيـة كـام يف حال آية اهللا السـيد اخلوئـي J، غري أن 
القيادة السياسية بنفسها ال تؤثر يف مرجعية الشخص، فال توفرها يعطي 

للشخص مرجعية أكرب، وال افتقادها يمنع الشخص من املرجعية!.
وحيـث أن اإلمـام يف منصبـه مبلـغ عـن اهللا عز وجـل، وقد أمر 

 Ë Ê É È Ç} النـاس بطاعته بشـكل مطلق يف قوله تعـاىل
ÑÐ Ï Î Í Ì}(٢)، فـال بد أن يكـون معصوما، وإال كان 

(١) بحار األنوار، ج٤٤، ص٥.
(٢) سورة النساء: من اآلية ٥٩
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األمر بطاعته بشـكل مطلق مع عدم عصمته واحتامل خطئه أو انحرافه 
إغراء للناس باجلهل وإيقاعا هلم يف املفسـدة. وهي مقتىض آية التطهري، 

وْض<(١). َّ احلَْ يلَ ا عَ دَ رِ تَّى يَ ا حَ قَ ِ رتَ فْ وحديث: >لَنْ يَ
م التارخيية التي عايشها املعارصون هلم،  وأكدت العصمةَ سـريهتُ
وهنـا ال حيتاج األمر إىل االسـتدالل العقيل أو التعـرض إىل الروايات.. 
فإنـه مل ينقـل التاريخ ولو بخرب كاذب أن اإلمـام عليا C قد ارتكب 
ذنبـا أو خطيئـة. ومـع أنـه كان يف مقابلـه أعـداء حاربوه كأهـل اجلمل 
ومعاويـة واخلـوارج، وبعضهـم كاخلوارج كفـروه، لكـن مل يقولوا إنه 
منحـرف عمليـا! أو خائن يف املال مثـال، أو مرتكب للمعايص! وهكذا 

.A احلال بالنسبة إىل بقية األئمة
إن اإليـامن بفكـرة اإلمامـة املعصومة واملنصوبة هـو أهم مميزات 
ومكونـات اهلويـة الشـيعية فهي الفارق األسـاس بني مدرسـة اخلالفة 
ومدرسـة اإلمامة، أو بني االجتاه الرسـمي السـني وبني االجتاه اخلاص 
الشيعي. كام أهنا متيز الشيعة اإلمامية عن بقية الفرق الشيعية كالزيدية(٢) 

واالسامعيلية والواقفة.

(١) أصول الكايف: ج٢، ص٤١٤.
(٢) الزيدية يؤمنون بإمامة عيل بن أيب طالب واحلسن واحلسني وعيل بن احلسني وهم إىل 
هنا يتفقون مع اإلمامية لكنهم بعد ذلك جيعلون اإلمامة يف زيد بن عيل بن احلسـني، 

ويسلسلوهنا يف أبنائه، وهم موجودون اآلن بصفة خاصة يف اليمن.
أما االسـامعيلية فهم يؤمنون باألئمة اخلمسـة املذكورين وبمحمد بن عيل الباقر وبجعفر 
بـن حممـد الصادق، ثم جيعلون اإلمامة يف ابنه اسـامعيل وتتسلسـل اإلمامة يف نسـل 
اسامعيل.. وهم موجودون يف جنوب السعودية وشامل اليمن، وبعض أنحاء اهلند. 
أما الواقفة فهم الذين وقفوا عىل موسى بن جعفر الكاظم ومل يقبلوا إمامة عيل بن موسى 

الرضا، وهؤالء كانوا فئة تارخيية ال وجود هلا اليوم أصال. 
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٢- اإليامن باإلمام املهدي حممد بن احلسـن العسكري عجل اهللا 
تعاىل فرجه: باعتباره اإلمام الثاين عرش املوجود بالفعل، املولود يف سـنة 
٢٥٥ هـ، وهو التاسـع من ولد اإلمام احلسـني بن عيل بن أيب طالب كام 
هو يف النص الوارد، وهو املخلص واملنقذ للعامل، واملنتظر من قبل مجوع 

املؤمنني لكي يمأل اهللا به األرض عدال كام ملئت ظلام وجورا.
إن االعتقـاد باملهـدي عقيدة إسـالمية عامة، ولكن اإليـامن به هبذه 
التفاصيل يعد خاصية شـيعية وعىل هذا االسـاس تتم ممارسات عندهم يف 
التعلق به واالنتامء إليه، ودعاء اهللا عز وجل بتعجيل فرجه، وإظهار احرتامه 
عنـد ذكره، والتعلـق باألمل املتمثل يف ظهوره.. بل يؤمنون بمعايشـته هلم 

ومنارصته إياهم، وهلذا االعتقاد واإليامن آثار تربوية استثنائية.
وعىل هذا األسـاس فال معنى ألن يقول شـخص إنه شيعي لكن 
ال يؤمن باإلمام املهدي حممد بن احلسن العسكري بالتفاصيل املذكورة 
آنفا فإن هذا مثل أن يقول شـخص أنا مسلم ولكن ال أومن بمحمد بن 

عبد اهللا رسوال ونبيا..
اإليامن باإلمام املهدي عجل اهللا فرجه، نوع اعرتاض عىل الواقع 
اليسء، وهو مصدر لألمل يف اخلري والتغيري، وإيامن باستمرار التخطيط 

االهلي للبرش وأهنم مل يرتكهم مهال(١).
٣- حمورية القضية احلسينية: 

يتميـز الشـيعة يف كل مناطقهـم بجعـل القضيـة احلسـينية حمورا 
جامعـا وعنرصا معربا عـن وجودهم، بل هي أفضـل إعالن عن اهلوية 
(١) للتفصيـل يمكـن مراجعة موسـوعة اإلمام املهدي بأجزائها األربعة للشـهيد السـيد 

حممد صادق الصدر.
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املشـرتكة واجلامعة بينهم ولذا يقال: إن عاشوراء هو يوم إشهار الشيعة 
هلويتهم اخلاصة مع أهنا قد تثري استغراب اآلخرين، لكن اهلوية اخلاصة 

هي هكذا.. جتمع أصحاب اهلوية ومتيزهم عن غريهم..
إن الهـور الباكسـتانية، ولكنهـو اهلنديـة، وخراسـان االيرانية، 
واملنامـة  األفغانيـة،  العراقية،وباميـان  وكربـالء  الرتكيـة،  وهالـكاال 
البحرانيـة، والنبطيـة اللبنانيـة، واألحسـاء والقطيف السـعودية، كلها 
يف هـذا اليوم تتحدث بلسـان واحد وإن اختلفت لغاهتا، وتسـري بنفس 
املشاعر و >ال ريب يف أن مشاهد عاشوراء وأصواهتا تسبي العقول قبل 
القلوب، فهي شـعرية زاخـرة بالرمزية والعواطف اجلياشـة كام أهنا من 
الطقوس الروحية والطائفية يف العمق، ذلك أهنا تعرف بالشـيعة وجتدد 

ارتباطهم بمعتقدهم وبيئتهم<(١).
شـهادة اإلمام احلسني C يف العارش من شهر حمرم سنة ٦١هـ 
يف كربالء، بالنسـبة لشـيعة أهـل البيت A ليس حدثـا تارخييا انتهى 
بنهايـة يومـه، وإنام هو قضية متجددة ومسـتمرة يف كل سـنة. وتوظيف 
دائم هلذه الشهادة يف جتديد االنتامء، وإظهار اهلوية، والتشكل االجتامعي 
والسيايس. وهلذا السبب ربام كانت احلرب الدائمة عىل القضية احلسينية 
ومـا يرتبـط هبا من ممارسـات وشـعائر منذ أيـام األمويني والعباسـيني 
واألتـراك وإىل عـرص الدول احلديثـة.. حيث التفت أولئـك احلكام إىل 

األثر الذي تصنعه تلك القضية بمامرساهتا وشعائرها.
٤- االرتباط باملرجعية الدينية:

أصل الرجوع إىل اخلبري والعامل مما تطابقت عليه العقول، وأكدته 
(١) د. ويل نرص، صحوة الشيعة، ص ٢٩.
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 ،(١){0  /.  -  ,  +  *} و:  الرشعيـة،  النصـوص 
ا  أَنَ ـمْ وَ يْكُ لَ ي عَ تـِ جَّ ـمْ حُ إِهنَُّ و{Í Ì Ë Ê É}(٢)، و>فَ

ةُ اهللا..<(٣). جَّ حُ
 ،A وهـذا املعنى كان موجودا ال شـك حتـى يف زمان األئمة
فقـد كان حييلـون من ال يصلـون إليهم إىل فقهاء رواهتـم، فهذا عبد اهللا 
ةٍ  ـاعَ لَّ سَ يْسَ كُ هُ لَ بن أيب يعفور، يقول لإلمام جعفر الصادق C: >إِنَّ
يْسَ  لَ نِي وَ ـأَلُ يَسْ ابِنَا فَ حَ نْ أَصْ لُ مِ جُ ِـيءُ الرَّ جيَ ومُ وَ دُ قُ كِـنُ الْ مْ الَ يُ ـاكَ وَ قَ أَلْ

نْهُ؟. نِي عَ أَلُ سْ ا يَ لُّ مَ ي كُ نْدِ عِ
نْ  عَ مِ مِ هُ سَ إِنَّ يِّ فَ فِ ـلِمٍ الثَّقَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ حمُ نَعُكَ مِ مْ ا يَ الَ C: مَ قَ فَ

.(٤).> يهاً جِ هُ وَ نْدَ انَ عِ أَيبِ وَ كَ
اكَ يفِ  قَ وهذا عبد العزيز بن املهتدي يقول للرضا C: إِينِّ الَ أَلْ
بْدِ  ونُسَ بْنِ عَ نْ يُ ذْ عَ الَ C: خُ قَ َ دِينِي؟. فَ املِ عَ ذُ مَ نْ آخُ مَّ عَ قْـتٍ فَ لِّ وَ كُ

.(٥)> َنِ محْ الرَّ
ومثلـه اجلـواب للحسـن بـن عيل بـن يقطـني.. ويسـأله عيل بن 
 َ املِ عَ ذُ مَ نْ آخُ مَّ قْتٍ فَمِ لِّ وَ يْكَ يفِ كُ لُ إِلَ تُ أَصِ لَسْ ةٌ وَ يدَ عِ تِي بَ قَّ املسيب: >شُ

.(٦)> يِّ مِّ مَ الْقُ ا بْنِ آدَ يَّ رِ كَ نْ زَ الَ C: مِ دِينِي قَ
نعـم تطـورت املرجعيـة الشـيعية من صورهتـا البسـيطة األوىل، 

(١) سورة النحل: ٤٣.
(٢) سورة التوبة: من اآلية ١٢٢.

(٣) وسائل الشيعة: ج٢٧، ص١٤٠.

(٤) وسائل الشيعة: ج٢٧، ص١٤٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢٧، ص١٤٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج٢٧، ص١٤٦.
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إىل صـورة أكثـر تقدمـا وأصبحـت يف مسـتو قيـادة الطائفة سياسـيا 
واجتامعيـا، ومل يعـد األمـر جمرد رجـوع يف القضايـا الفقهيـة التفصيلية 

وحققت انجازات مهمة يف تارخيها القديم واحلديث. منها:
* يف املوضوع الديني معرفة الرشيعة واستنباط األحكام (الضامنة 
الترشيعية): وأمهية هـذا اجلانب واضحة، لكونه يمثل الطريق الواصل 
بـني اهللا وبني العبـاد، وهو خالصة جهود األنبياء واملرسـلني (عىل نبينا 

وعليهم افضل الصالة والسالم).
ومنها املحافظة عىل الكيان اإلسالمي عموما والشيعي عىل وجه 
اخلصـوص لكيال يندثـر، وهذا الذي جعل املجتمع الشـيعي متامسـكا 
يف هـذه اجلهـة، بنحـو ال مثيل لـه.. وقد ترتـب النظـام املرجعي خالل 
ألف سـنة من الزمان عىل أسـاس ارتباط الناس بـه، من خالل الوكالء 

واحلوزات العلمية..
ومنها: قيادة العمل ضد االنحراف بالنحو املناسـب لكل مرحلة 
حيـث كانـت املرجعية الشـيعية عنرص االنقـاذ االجتامعـي يف مواجهة 
املشـاكل التـي ابتليت هبا األمـة. واجهت تلك املشـاكل بحكمة عالية، 
فانظر إىل ما صنعه شـيخ الطائفة حممد بن احلسـن الطويس عندما كانت 
ره قيام بعض الطائفيـني والغوغاء  بغـداد مهـددة باحرتاب داخيل، سـعّ
بإيقاد احلالة الطائفية، وأحرقت مكتبة شـيخ الطائفة وكريس تدريسـه، 
وكان يمكـن أن حتـدث الفتنـة فـكان أن اختار الشـيخ االنسـحاب إىل 
النجـف األرشف، وبينـام مل يتفهـم بعض مـن حوله هذا القـرار ورأوه 
انسـحابا غـري مـربر، كان ذلك القرار منشـأ خلـري كثري ومبـدأ للحوزة 

العلمية الدينية الكرب يف النجف.
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وعندمـا كانت بالد إيـران مهددة من قبل الربيطانيني بالسـيطرة 
عـىل اقتصادها، من خالل قرار سـالطينها باعطاء امتيـاز احتكار التبغ 
لربيطانيا، قام املريزا حممد حسـن الشـريازي J الكبري بمقاومة ذلك 
واسـتطاع إلغاء ذلك بفتو ترصح بأن اسـتعامله يعترب حماربة لصاحب 
العـرص والزمـان.. ومثله ما فعلـه املريزا حممد تقي الشـريازي J يف 

مقاومته للربيطانيني يف ثورة ١٩٢٠م، يف العراق.
وقد شهد عرصنا حركة عظيمة للمرجعية الدينية متثلت يف الثورة 
اإلسـالمية التي قادها اإلمـام اخلميني J وانتـرصت عام ١٩٧٩م، 

وأسقط فيها النفوذ الغريب، وأحل حمل ذلك احلكومة اإلسالمية.
واليوم نشـهد حركـة عظيمة تبني دور املرجعية الشـيعية يف حياة 
هـذا املجتمـع، ما حـدث يف النجـف األرشف حيث أقدمـت املرجعية 
الدينية ممثلة يف آية اهللا السـيد السيستاين (حفظه اهللا) عىل إخراج اجلميع 

من املأزق الصعب.
هذا االرتباط باملرجعية الدينية جيعل املجتمع الشيعي حمدد القيادة 
غالبـا، فيقطـع الطريق عـىل املغامرين الذيـن يتطلعون لقيـادة الطائفة، 
ولذلـك قال صاحب كتاب (الشـيعة العرب): >إن مشـكلة الليرباليني 
يف املجتمع الشيعي أهنم ال يستطيعون أن يكون بديال عن القيادة الدينية 

له، ألن املجتمع مبني عىل هذا األساس<(١).
ال نعـرف يف جمتمـع من جمتمعـات املسـلمني، ارتباطـا قويا هبذا 

النحو الذي يرتبط فيه الشيعة بمرجعياهتم الدينية.

(١) فولر جراهام : الشيعة العرب: املسلمون املنسيون.
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حماربة احلكومات للهوية الشيعية
ملـاذا تعـارض احلكومات املتعاقبة عىل بالد املسـلمني العزاء عىل 
احلسـني؟ وملاذا ختالف االعتقاد باإلمامـة؟ وملاذا ال يعرتف باملذهب يف 
أحكامـه الفقهية بالنسـبة ألتباعه؟ وما الذي يرض احلاكم لو أن تقسـيم 
االرث كان هبـذه الصـورة؟ بـدون عـول أو تعصيـب؟ ومـاذا يؤثر يف 

سلطانه لو أن الناس بكوا عىل احلسني أو لبسوا السواد؟.
وملـاذا جتـد هذا األمـر يف أكثـر فـرتات التاريخ؟ جـاء األمويون 
ومنعـوا مـا يرتبط باحلسـني، وجاء العباسـيون، ثم األتـراك، ثم الدول 

احلديثة يف العامل اإلسالمي.. ال تنظر بعني الود إىل هذه األمور؟.
القضية أبعد من ذلك..

القضيـة هي سـعي احلكومات إللغاء اهلوية التـي تعرب عنها هذه 
املامرسات!.

تزعـم احلكومـات أن اخلصوصية عامـل تفتيت فتسـعى إللغاء 
اخلصوصيـات حتـى يكون اجلميع بلـون واحد! (املشـكلة أهنا تفرض 

خصوصيتها عىل اآلخرين!!). 
األشكال متعددة والغاية اإللغاء للهوية:

١- رفض الفقه واملذهب: املفارقة أن الشـيعة يسـمون بالرافضة 
بينـام هم يف الواقـع املرفوضون من قبل السـلطات! وإال مـاذا يعني أن 
يمنع اإلنسـان من التعبد بالطريقـة التي يراها صحيحة! ماذا يعني عدم 
االعرتاف بمذهب يدين به ما ال يقل عن ٢٥% من املسـلمني؟ االمم يف 
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عاملنا اليوم تتحد وجتتمع لتتحول إىل قوة كبرية، ونحن نسـلخ من أمتنا 
ما يقارب ٤٠٠ مليون مسلم، فنقول هلم ال نعرتف بكم! 

>لقد سـاهم الشيعة يف تأسيس باكسـتان، بحامسة فقد دعم اآلقا 
خـان، والتجـار الكبار التحول، حتى أن مؤسـس باكسـتان (حممد عيل 
جناح) كان شـيعيا اثني عرشيا وكانوا يشـكلون ٢٠% من سـكاهنا (أي 
٣٠ مليـون)، وذو الفقـار بوتـو كان شـيعيا، وبعد أن متكـن هذا ضمن 
عمليـة ديمقراطيـة، حدث انقالب عسـكري عليه من قبـل ضياء احلق 
وضبـاط آخرين وأعدم، حتت تأثري متطرفني دينيني، ورجع الشـيعة إىل 
املربع اخللفـي اهلاميش.. بل متت حماولة فرض املذهب اآلخر (احلنفي) 

عىل الشيعة يف أحواهلم الشخصية ومواريثهم ونكاحهم<(١)!.
مـاذا يعني الدمج القرسي، وإلغـاء الثقافة اخلاصة؟ ومتى كانت 
تنفـع؟ لـو نفعـت يف مـكان لنفعـت يف االحتـاد السـوفيتي السـابق مع 
املسـلمني!! ولنفعـت يف العراق بعد أجيـال من القهـر والقرس، ها هو 

احلسني حيشد ماليني البرش مشاة إليه! 
٢- منع الشـعائر واملواسـم: لقد كان كل يشء يشـري إىل احلسني 
ممنوعـا يف بعض الفـرتات! األمويون، ثم العباسـيون، ثـم األتراك، ثم 
الـدول احلديثة، والتي بني بعضها عىل اسـس علامنية واملفروض أهنا ال 
شـأن هلـا بالقضية الدينية لكـن األمر إذا وصل إىل هـذه اجلهة وجدهتم 

يصبحون أكثر طائفية من الطائفيني.
٣- إثـارة الغبـار والشـبهات حـول املرجعيـة الدينيـة وحـول 
الرجـوع إليهـا: فقد أثار األعداء قضية الـوالء الوطني يف وجه من كان 

(١) نرص، ويل:صحوة الشيعة، ص٨٠.
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يؤمـن باملرجعية الدينية ويبـدو أن الربيطانيني هم أول من أثار أعجمية 
املراجـع ملا قاوموه.. وبطبيعة احلـال مل يكن الربيطانيون ليقبلوا بالتفاف 
الناس حول مرجعية عربية، ولكن يقضون عىل املراجع غري العرب هبذا 

االسم ويضيقون اخلناق عىل املجتهدين العرب باسم آخر!!.
ومن ذلك أيضا االهتام بالفساد املايل، والسعي من أجل ذلك، فقد 
كانـوا حياولون جهد إمكاهنـم أن يتوصلوا إىل توزيع املال عىل احلوزات 
عـرب العلامء بعناويـن خمتلفة، ولكن كانت املرجعيـة أذكى، فرفضوا أي 

نوع من أنواع التعامل مع الربيطانيني واحلكومات الفاسدة!.
يقـدر بعـض الباحثـني(١) ما كان يسـتلمه الشـيخ األنصاري من 
احلقوق الرشعية (من أمخاس وغريها) بـ (٢٠٠) ألف تومان يف الوقت 
الـذي كانـت ميزانيـة احلكومـة القاجارية يف تلـك الفـرتة (٣) ماليني 

تومان.
أقـول: هذا يعني أن ما يصله كان بحـدود ٩% من ميزانية الدولة 
كلها ومع ذلك كانت حتتاج زوجته احلامل املقرب إىل مقدار بسـيط من 
التمر فال جيد من ماله الشـخيص مـا يوصله إليها.. فانظر إىل هذا الزهد 

العلوي وتأمل!.

(١) نقاش ؛ اسحاق يف شيعة العراق ص ٢٩١ 
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عدد الشيعة يف العامل
ختتلـف التقديـرات قلـة وكثـرة، فالشـيعة يكثرون مـن عددهم 
فيقولون هم نصف املسلمني! وغريهم يقللون العدد إىل حد أنه قد قيل 

إن عددهم هو ٧٠ مليون(١)!.
ـ ما هو سبب التقليل والتكثري يف التقديرات؟.

قد يكون من أسـباب التفاوت الكبري يف التقديرات، عدم وجود 
إحصاءات يف األسـاس يف بالدنا املسلمة، أو إخفاء بعض اإلحصاءات 
وعـدم اعتامدها إذا كانت ختالف التوجهات السياسـية ألنظمة احلكم.. 
وأقـل منها تلك اإلحصاءات التي تعتمد عـىل الفرز والتحديد املذهبي 
فليـس معقـوال أن النظام الـذي ينكر وجود مواطنني مـن مذاهب غري 
مذهـب احلاكـم، أن يقـوم بإحصـاء دقيق هلـم، ألن ذلك يرتتـب عليه 
(١) يف ترصحيـه ملوقـع العربية.نـت، املنشـور بتاريـخ ٠٩ صفـر ١٤٣٠هــ - ٠٤ فرباير 
٢٠٠٩م قال مفتي اجلمهورية املرصية الشـيخ عيل مجعة، بأن الشيعة كانوا دائام جزءا 
ال يتجزأ من األمة اإلسالمية، لكنهم يشكلون أقلية ال تتعد نسبتها ١٠% من إمجايلّ 
عـدد املسـلمني!!بينام قدرهم فرانسـوا تويـال الباحث الفرنيس يف كتابه (الشـيعة يف 
العامل: صحوة املسـتعبدين واسـرتاتيجيتهم) صدر سنة ١٩٩٥ م بامئتي مليون نسمة 
أي ١٠- ١٢% من املسـلمني هذا مع أنه أسـقط بشـكل كامل يف ملحق كتابه بعض 
الـدول بشـكل كامل مثـل نيجرييا التي حتتوي عـىل عدة ماليني. أما املحقق الشـيخ 
حممـد صـادق الكربـايس يف دائرة املعارف احلسـينية فقـد رأ أن عددهـم يصل إىل 
٣٩٤ مليون مسـلم، وبالتايل فهم يشكلون نسـبة ٢٥% من عموم املسلمني.. لكنهم 

بالقياس إىل كل فرقة من فرق املسلمني يعتربون أكثرية.



٣٨

متواليات سياسية ال يريد أن يتورط فيها!!.
وهـذه اجلهة راجعـة إىل مشـكلة اإلحصاءات يف بالد املسـلمني 

عموما.. 
كـام أن الدوافـع املذهبيـة لـكل مـن الطرفـني تدفـع إىل التقليل 
أو التكثـري كـام ال خيفى.غري أن هناك أسـبابا أخر جتعل مـن التقديرات 

متفاوتة وخمتلفة.. ومنها:
١- تصـور البعـض أن الكثرة تتناسـب مع احلـق واملرشوعية.. 
فيقولـون بأن الدليـل عىل صحة ما لدهيم أن النـاس كلهم يعملون هذا 
العمل أو أهنم عىل هذا املذهب، والقلة خالف ذلك! وأنه هل يعقل أن 

يكون كل هؤالء عىل باطل، وأن العدد القليل هم أهل احلق؟.
وال ريـب أن هذه الفكرة خاطئة بحسـب املعايـري القرآنية حيث 
ذمت الكثرة يف القرآن، ومل تعترب القلة شتام أو عيبا بل ربام كان العكس.. 
إذا اتبعـت القلة اهلد، وحالفت األكثرية الباطل. بل حتى األكثرية لو 
كانت عىل احلق فهذا ال يعطيها امليزة ألهنا أكثرية وإنام ألهنا أهل احلق. 

ومل تكـن األكثريـة أيضا مقياسـا للحق.. فال يمكن االسـتدالل 
عـىل كون جهة أهل احلق ألهنم أكثـر، واجلهة األخر بأهنم أهل باطل 
ألهنـم أقـل! وال أن الكثرة جيب أن يأخذوا كل يشء ألهنم كثرة، والقلة 

حيرمون ألهنم أقل!.
 Ê } :بـل ربـام مدحـت القلة وذمـت الكثـرة لبعض اجلهـات
 z  y  x  w  v  u  t}و  ،(١){Î  Í  ÌË

(١) املائدة: من اآلية ٤٩.
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مـدح  هنـاك  املقابـل  ويف   .(١){¢¡ ے   ~  }|  {
 =  < ; :} .(٢){[   Z Y X W } :لألقليـة، والقلة
 ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  T}  ،(٣){?>
 U  T  S  R  QP  O}  ،(٤){`  _  ^
Z Y X WV}(٥). ونحـن هنـا ال نريـد أن نثبـت أن 
األكثريـة هـي بالـرضورة خاطئـة وذلـك لكي تنـزع عن الكثـرة كوهنا 

مالزمة للحق (٦). 
وهي فكرة خاطئة بحسـب الواقـع اخلارجي كذلك فلو أردنا أن 
نطبقه يف دائرة األديان النتهينا إىل أن املسيحيني وهم يف بعض التقديرات 
أكثر من املسلمني يف العامل جيب أن يكونوا عىل احلق دون املسلمني.. وال 

شك أن االلتزام هبذا النظرية غري ممكن.
٢- ربط احلقوق األساسـية باالنتامء إىل الكثـرة أو األكثرية، فلو 
فرضنا أكثرية يف بلد يف مقابل أقلية، فإن بعض الناس يتصورون أن من 
ينتمي لألكثرية ال بد أن حيصل عىل احلقوق األساسية تامة، بخالف من 

ينتمي إىل القلة أو األقلية، فيمكن انتقاص حقه! 
ومن الواضح أن هذه الفكرة غري سليمة، وذلك أن مصدر احلقوق 
إما هو مصدر ديني كبعض احلقوق الثابتة لإلنسان بوصف كونه مسلام 

(١) املائدة:٦٢.
(٢) هود: من اآلية٤٠.

(٣) البقرة: من اآلية ٢٤٩.

(٤) البقرة: من اآلية ٢٤٩.
(٥) البقرة: من اآلية٢٤٦.

(٦) وهذا ال يتناىف مع إيامننا يف قضايا السياسة والتدبريات اخلارجية بالديمقراطية ورأي 
األكثرية فيها. وسيأيت مزيد توضيح يف موضوع واقع األقلية وثقافة األقلية.
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مثل (فإذا قاهلا أي الشـهادتني عصـم ماله ودمه) أو خارجي يعتمد عىل 
فكـرة ملك األرض (فملكيـة األرض هي مصدر للحقوق السياسـية. 
وذلك أن الدولة -أيا كانت صفتها- مل ختلق البرش وال أرضهم، وهي مل 
جتلب هؤالء املواطنني من أماكن أخر وتعمر أرضهم وتسكنهم فيها. 
بعبـارة أخر فإن األرض التي ختضع لسـلطان الدولة هي ملك أصيل 
للذين يعيشـون فوقهـا. وبموجب هذا امللك فإهنـم وحدهم أصحاب 
احلـق يف إدارة مواردهـا والتـرصف فيها. الدولة ال حـق هلا يف أي يشء 
مـن تلـك الترصفـات إال إذا اتفق أولئـك املالكون عـىل تفويضها هذا 
احلـق. ملكية األرض أعىل وأسـبق -مـن حيث قابليتهـا لتوليد حقوق 
التـرصف- من الدين والقانون والتوافقـات، وإنام تصبح أحكام الدين 
والقانـون سـارية إذا وافـق املالـك عىل اخلضـوع هلـا)(١)، أو أن مصدر 

احلقوق مبني عىل اعتبار سيايس كامتالك اجلنسية اخلاصة بالبلد.
وأما كونه ينتمي إىل الكثرة أو القلة، فال ربط له بتمتعه أو حرمانه 

من حقوقه.. 
٣- االعتقـاد بأن ظهرالقلة ضعيف فيمكن تصفيتهم أو سـلبهم 
أو التعـدي عليهم، وهذا هو (منطق العصابات املتحاربة) وليس منطق 

العامل املتحرض والدول القائمة. 
مل حيصـل عـىل مسـتو العـامل اإلسـالمي إحصـاء عىل اسـاس 
مذهبـي.. لكـن يمكـن القـول أن الشـيعة يصلـون إىل ٢٥% مـن عدد 
املسـلمني.. وهذا إنام يشـكل حجم الوجودات األصلية للتشـيع.. وال 
يشـمل تقدير األعداد احلادثة التي تشـيعت وحتولت، وهي وإن مل تكن 

(١) السيف، توفيق:الكلمة العدد (٥٩) ربيع ٢٠٠٨/ ١٤٢٩هـ.



٤١

ذات قيمة عددية بحيث تؤثر يف النسـبة املذكـورة تأثريا واضحا إال أهنا 
ذات داللـة تعبرييـة تشـري إىل نشـاط وحيوية هذا املذهـب وقدرته عىل 

االنتشار واالستقطاب.. 
كـام أن العـدد سـواء كان بنحو ما يفضله الشـيعة مـن التكثري أو 
بنحـو مـا يفضله غريهم، ليس مهام بمقدار ما تكون دالالته والرسـائل 

التي يعطيها مهمة..
ومن هذه الدالالت:

أ- التنوع البرشي والعرقي: ففي الشيعة عرب، وأكراد، وأفارقة، 
وهنود وباكستانيون، وفرس، وأتراك، وأفغان، وأوربيون..

ما الذي يعينه هذا؟.
إن هـذا بذاتـه ينفي مقولة طبل هلا خمالفـو املذهب، قديام وحديثا 
وهي أن التشـيع كان ناشـئا عن حالـة قومية معينة (الفارسـية)، فإنه ملا 
تصاهر احلسـني مـع بنت ملكهم يزدجرد مال الفرس إىل التشـيع أو أن 
التشـيع دخلته األفكار الفارسية من خالل ذلك، هذه الفكرة باإلضافة 
إىل هتافتهـا يف ذاهتا، فقد تزوج عبـد اهللا بن عمر األخت األخر، وابن 

أيب بكر الثالثة وأولداها فلامذا تأثر هؤالء ومل يتأثر أولئك(١)؟.
(١) الوائـيل: أمحـد: هويـة التشـيع ص ٧٦: رد عىل هـذه اجلهة بتفصيل جـاء فيه: إن من 
القواعـد املسـلم هبا أن حكم األمثال فيام جيـوز أو ال جيوز واحد، وبناءا عىل هذا فإن 
العلـة التـي ذكرهـا هؤالء الكتـاب يف اعتناق التشـيع من قبل الفـرس وهي إصهار 
احلسني C للفرس موجودة عند عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، وعند حممد بن أيب 
بكـر، فقد ذكر الزخمرشي يف ربيع األبرار وغـريه من املؤرخني، أن الصحابة ملا جاؤا 
بسـبي فارس يف خالفة اخلليفة الثاين كان فيهم ثالث بنات ليزدجرد فباعوا السـبايا 
وأمـر اخلليفة ببيـع بنات يزدجرد فقال اإلمام عيل إن بنـات امللوك ال يعاملن معاملة 
غريهـن فقـال اخلليفة كيف الطريق إىل العمل معهن فقـال: يقومن ومهام بلغ ثمنهن 
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وكذلـك إذا كانـت املصاهـرة بني الفرس وبني احلسـني سـببت 
هلـم التشـيع.. فام الذي يربـط األفارقة هبذه املصاهـرة؟ والرتك واهلنود 

والعرب؟.
هـذا مع العلم أن الفرس ال يشـكلون يف بعـض التقديرات أكثر 

من ٢٠% من عموم الشيعة.
ب- االنتشـار اجلغرايف(١): يسكن شيعة أهل البيت مناطق كثرية 
يف العـامل كمواطنـني أصليني مر عىل وجودهم يف تلـك املناطق قرون.. 
وتتمدد هذه املناطق يف كل القارات القديمة (آسيا وأفريقيا). اهلند= ٤٠ 
مليون / الباكسـتان= ٣٥ مليون / ايران= ٦٠ مليون / أفغانسـتان= ٨ 
ماليني / آذرباجيان ٨ مليون /تركيا= ٣ ماليني /نيجرييا= ١٥ مليون. 

العراق= ١٥ مليون /طاجيكستان= ٢ مليون(٢).
 قـام بـه من خيتارهـن فقومن فأخذهـن عيل فدفع واحـدة لعبد اهللا بـن عمر وأخر
لولده احلسـني وأخر ملحمد بن أيب بكر، فأولد عبد اهللا بن عمر ولده سـاملا، وأولد 
احلسـني زين العابدين وأولد حممد ولده القاسـم فهؤالء أوالد خالة وأمهاهتم بنات 

يزدجرد. 
وهنا نسـأل إذا كانت العلة يف دخول الفرس للتشـيع هي مصاهرة احلسـني للفرس فلامذا 
ال تطـرد هذه العلة فيتسـنن الفرس إلصهار عبد اهللا بن عمـر هلم وحممد بن أيب بكر 
كذلـك؟ وكل مـن حممد وعبد اهللا أبناء خليفة كام كان احلسـني ابن خليفة. باإلضافة 
لذلك إن كال من يزيد بن الوليد بن عبد امللك وأمه شاه فرند بنت فريوز بن يزدجرد 
ومـروان بن حممد آخر خلفاء بني أمية أمـه أم ولد من كرد إيران فلامذا ال تطرد العلة 

هنا أيضا؟.
وبالعكس ملاذا ال يميل العرب السـنة ألهل البيت الذين أمهاهتم عربية يف حني نجد قسام 

من العرب يبغض أهل البيت كالنواصب مثال؟.
(١) ال نريد هنا االلتزام باألعداد والتقديرات املذكورة وإنام نريد االسـتفادة منها بشـكل 

عام بغض النظر عن دقتها لبيان التنوع اجلغرايف واالنتشار العاملي.. 
(٢) هـذه األرقـام نـأيت هبـا وال نتحمـل مسـؤوليتها، إذ أن الناظـر يالحـظ اختـالف 

التقديرات..
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بل يمكن القول إنه قل أن يوجد بلد فيه مسـلمون يف العامل، وال 
يوجد فيه شـيعة أهل البيت، حتى أن فرانسـوا تويال يتحدث عن أقلية 
شـيعية يف آسيا الوسطى، قائال: إهنا عرفت مصريا أكثر تعقيدا ومأسوية 
وهـم: املسـقط (هكذا يف الرتمجـة العربية) وهم جورجيون أسـلموا يف 
القـرن الثامـن عـرش، ومـع أن جذورهم جورجيـة فقد ترتكـوا لغة مع 
انتامئهـم إىل املذهب الشـيعي، وألن موقعهم عىل حـدود امرباطوريات 
ثالث: الفارسية والروسـية التي ضمت جورجيا إليها يف القرن التاسع 
عرش والسـلطنة العثامنيـة.. وأهنم نفاهم سـتالني يف العـام ١٩٤٤م إىل 

أوزبكستان خوفا من أن يشكلوا (طابورا خامسا) لرتكيا(١)..
يشـكل الشـيعة ٧٠% من سـكان أهم منطقة يف العامل من الناحية 
اجليوسياسـية حيـث يقطنون عـىل ضفتي اخلليج التي حتتـوي عىل ثالثة 
أرباع املخزون العاملي من احتياطي النفط،واملنطقة التي انتقل إليها مركز 
الثقـل يف العـامل العريب بعد أن كان يف حميط البحر األبيض املتوسـط، كام 
أهنم يف قلب العديد من الرصاعات ذات الطابع االقليمي أو الدويل(٢).

هـذا يعنـي أن من يفكر يف حمارصة الشـيعة أو التشـيع فضال عن 
القضاء عليهم، هو واهم جدا، فإن هذه االمتدادات هي أشبه باملحيط، 

الذي كلام حورص من جانب توسع من آخر.
وليس الكالم هنا عن االستقواء واستعداء اآلخرين، وإنام الكالم 
هو يف أن يقلع من يفكر هبذا النحو عن التامدي فيه، فإنه أشـبه بمقارعة 

اهلواء ومصارعة الضياء! 

(١) تويال:فرانسوا ؛ الشيعة يف العامل ١٠٦
(٢) تويال: ٢٧.



٤٤

ج- حكم الشيعة لبالد املسلمني: 
شـهدت مناطـق كثرية مـن بالد املسـلمني يف فـرتة (أو أكثر) من 
الفرتات حكام متأثرا باحلالة الشـيعية حتى يمكن القول أن القرن الرابع 

اهلجري كان قرن حكومة الشيعة يف العامل اإلسالمي بامتياز(١).
إن احلكـم القائـم عـىل اسـاس مذهبي ملنطقة واسـعة مـن العامل 
اإلسـالمي، وملدة طويلة يشـري إىل أن ذلك املذهب ليـس وجودا طارئا 

وال مؤقتا، وإنام هو متداخل يف النسيج اإلسالمي، ومتواصل معه.
ولـو ألقينـا نظرة خاطفـة لوجدنا مصـداق القول السـابق؛ ففي 
بالد املغرب األقىص تأسسـت دولة األدارسـة وبقيت قرنني من الزمان 
(١٧٥- ٣٧٥هـ). واألدارسـة(٢) يوجد كالم يف مذهبهم وأهنم هل هم 
شيعة باملعنى اخلاص (العقدي) أو أهنم زيدية؟ وبالرغم من أن مشهور 
املؤرخـني عـىل هذا القول، إال أن هناك رأيـا يتحدث عن وجود أرضية 
شـيعية باملعنى العقدي ناجتة عن إرسـال اإلمام الصادق اثنني من دعاته 

(١) عـرب عنه الباحث رسـول جعفريان بالقـول إن (القرن الرابع هو قرن امتداد التشـيع 
وكانـت هنـاك بواعث عديـدة عىل هذا االمتـداد منها: قيام اربع حكومات شـيعية، 
الفاطميـة يف مـرص، والبوهيية يف العراق، واحلمدانية يف سـورية، والزيدية يف اليمن) 

تاريخ الشيعة يف ايران ٢٧٨.
(٢) االدارسة: عىل أثر ثورة احلسني بن عيل بن احلسن املثلث بن احلسن املثنى بن احلسن 
السبط ومقتل احلسني وأصحابه، كان من الباقني ادريس بن عبد اهللا بن احلسن املثنى 
بن احلسـن السـبط، واسـتطاع أن يتخفى ويصل إىل املغرب وحتالف هناك مع زعيم 
بربـري وأقنعه بدعوتـه، وأعلن الثورة عىل العباسـيني وفصل تلمسـان عن اخلالفة 
العباسـية، وبدأ يتوسـع يف تلك املناطق حتى أرسـل هارون الرشيد إىل من تسلل إىل 
بطانته وسـمه، غري أن اغتياله هذا مل ينه دولة األدارسـة بل انتظر بابنه املولود والذي 
سمي بإدريس حتى بلغ وتوىل احلكم وتوسع حتى ضم اجلزائر وقىض عىل أعدائه.. 

واستمرت دولتهم قرنني من الزمان.



٤٥

أثنـاء حياته وكان هؤالء أول من نرش التشـيع يف تلـك املنطقة(١)، وجاء 
ادريس بن عبد اهللا احلسني، فاستثمر تلك احلالة.

ويف مرص كان الفاطميون الذين اسـتمر حكمهم قريبا من ثالثة قرون 
(٢٩٨ هـ – ٥٦٧م)، كانت لدهيم توجهات شيعية ولو عىل املستو العام. 

ويف العـراق وكانت بغداد عاصمة اخلالفة حينها، جاء البوهييون 
وبقـوا فيها حاكمني ١٣٤ سـنة (٣٣٤- ٤٤٧) ويتـم احلديث عنهم يف 

تاريخ التشيع يف إيران..
ويف حلـب واملوصـل كان احلمدانيـون الذين اسـتمرت دولتهم 
قريـب قـرن مـن الزمـان (٣١٧-٣٩٤). واحلديـث عنهم يكـون عند 

احلديث عن تاريخ الشيعة يف لبنان والشام.
ويف لبنان الشـاميل كان آل حرفوش قـد حكموا بعلبك مدة ثالثة 
قـرون ونصف (٣٩٠) وشـملت امارهتـم محص وتدمـر ووصلت إىل 

حدود القدس.
اجلزيرة العربية: حكم العيونيون األحسـاء والقطيف والبحرين 
ملدة أكثر من قرن ونصف من الزمان ١٦٧ سنة من (٤٦٩- ٦٣٦ هـ). 
ويأيت يشء من احلديث عنهم يف تأريخ الشـيعة يف القطيف واألحسـاء، 
وبالرغم من أن بعض الباحثني حاول أن يتنكر حلقيقة تشـيعهم، إال أن 
املعروف هو أهنم شـيعة إماميون، ففي دراسـة أعدها نايف بن عبد اهللا 
الرشعان، ونرشها مركز امللك فيصل للبحوث والدراسـات اإلسالمية 
بالريـاض عـام ١٤٢٣ هـ حتت عنـوان «نقـود الدولة العيونيـة يف بالد 
البحرين» توصل هبا إىل إثبات أن املذهب الرسـمي للدولة العيونية هو 

(١) راجع نجيب زبيب: دولة التشيع يف بالد املغرب.
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املذهب الشـيعي، عىل عكس ما ورد يف معظم الدراسـات التارخيية من 
أن املذهب السـني هو مذهب حكام الدولة العيونية. وقد أورد يف كتابه 
هـذا صورا عن النقـود التي كانوا يتعاملـون هبا، وفيها الشـهادة الثالثة 

لعيل بأنه ويل اهللا، األمر الذي يعد من خاصة الشيعة..
بل إن الشـيعة قد حكموا الياممة رشق نجد، مدة تصل إىل قرنني 
من الزمان، وذلك أيام الدولة األخيرضية عام ٢٥٢ هـ، عىل يد حممد بن 
يوسف األخيرض، الذي يعود بنسبه إىل احلسن املثنى بن احلسن بن عيل 
بن أيب طالب. و كان حممد بن يوسف قد قدم إىل الياممة فاراً من احلجاز 
بعد فشل الثورة التي قام هبا هناك ضد العباسيني و وفاة أخيه و رشيكه 
يف الثورة إسـامعيل بن يوسف. وقد وصف الرحالة نارص خرسو الذي 
مـر بأراضيهم يف القرن اخلامس اهلجـري عاصمتهم اخلرضمة بالقوة و 

املناعة و وصف املنطقة بأهنا مزدهرة يف فصل الشتاء(١).
هذا يف املنطقة العربية، وأما يف خارج املنطقة العربية، ففي:

اهلند: قامت عدة دول شـيعية يف فـرتات متعددة، ومناطق خمتلفة 
منها: اململكة القطب شـاهية التي اسـتمرت ملدة تزيد عىل قرن ونصف 
من الزمان (٩١٨- ١٠٨٣)، وهم أمراء أودة شامل اهلند، ويشار إىل أن 
ملـوك هـذه املنطقة كانت هلـم أوقاف ظلت تـرصف عوائدها إىل وقت 

قريب عىل املراقد واحلوزة.
هذا يف شـامل اهلنـد وأما جنوب اهلنـد، فقد قامـت مملكة دمهاين 

الشيعية واستمرت مدة ٢٠٠ سنة(٢)..
(١) موقع الكرتوين موسوعة ويكبيديا. 

(٢) للتفصيل يمكن مراجعة كتاب: ملوك حيدر آباد، ملحمد سعيد الطرحيي.



٤٧

إيـران: فباإلضافة إىل تشـيع السـلطان خدابنده (سـنة ٧٠٧ هـ) 
الذي كان معارصا للعالمة احليل ومن بعده أمراء املغول، فإن الصفويني 
الذيـن جاؤوا فيام بعد أعلنوا الدولة شـيعية وبقيـت كذلك حمكومة من 

قبل الشيعة إىل يومنا هذا.
اندونيسـيا: ير بعض الكتاب بأن اإلسالم دخل اندونيسيا عن 
طريـق العلويـني املهاجرين إىل هنـاك ويف طليعتهم أحـد أحفاد اإلمام 
الصـادق وهـو أمحد بن عيسـى بـن حممد بن عـيل بن الصادق املسـمى 
باملهاجر والذي وصلها سنة ٣١٨ هـ. وأهنم أسسوا دولة هناك استمرت 

ثالثة قرون.. غري أن املذهب املنترش فيام بعد كان الشافعي.
وهكـذا لـو أردنا االسـتطراد لضاق املجـال، وما ينفعنـا يف هذه 
القضيـة هي أن هذا املذهب والطائفـة مل تكن خمذولة عىل طول الزمان، 

بالرغم من عنف اإلقصاء واالبعاد الذي واجهه وواجهته..
إن حكـم أهـل مذهـب ملنطقة معينـة ليعطـي إشـارة إىل أن هذا 
املذهـب ليس طارئـا وال مؤقتا، غري أن األهم من ذلـك هو أنه ينفي ما 
قاله بعضهم وهو عجيب من أن الدليل عىل حظوة غري الشـيعة عند اهللا 
أهنـم قامت هلـم الدول، وأن ذلـك دليل عىل حب اهللا هلـم، ويف املقابل 
فإنه (كيف يكون عيل ويل اهللا وقد أخفق ثالث مرات يف تسنم اخلالفة؟ 
وحـني اسـتلمها قامت احلـروب ضـده إىل أن قتـل؟.. يقول هـذا: إن 
التاريخ شـاهد عىل حظوة السـنة لد اهللا ألن النجاح الدنيوي أوضح 

مقياس لفضل اهللا ورضاه، بينام فشل األئمة يف الفوز بالسلطة)!!.
 وال ريـب أن هـذا املقياس خاطئ جدا فإن النجاح والفشـل هلام 
أسـباهبام املوضوعية التي ال ترتبط بالرضورة بمحبة اهللا ملن يسـيطر عىل 



٤٨

احلكم، فإن إرسائيل وهي عني الباطل بال ريب استطاعت أن تقيم دولتها 
يف وجه مجيع املسـلمني الذين هم عىل احلق بال ريب.! وينبغي بناء عىل 
هذا التوظيف اخلاطئ لفكرة سقيمة أن تكون إرسائيل أقرب إىل اهللا من 
املسلمني الفلسـطينيني!! بل يكون االسـتعامر الربيطاين والفرنيس هبذا 
أقـرب إىل اهللا من العرب واملسـلمني الذين احتلـت أراضيهم وبالدهم 

لفرتات خمتلفة من قبل هذين االستعامرين! 
نقـول بالرغم مـن أن هذه النظريـة خاطئة جـدا إال أننا مع ذلك 
نقول إنه يف تطبيقها عىل الشـيعة سـيكون األمر أشـد بعـدا عن الواقع، 
وذلـك ألهنـم حكمـوا العامل اإلسـالمي كام تبـني قبل قليـل، فحتى لو 
فرضنا أن السـيطرة واالنتصـار واحلكم تالزم رضا اهللا فإن الشـيعة قد 

حققوا ذلك قديام وحديثا!
وال نعلم هل أن سـعي البعض الدائم لرفض التمكن واالنتصار 
الذي حصل للشيعة يف العراق ضد القو البعثية، وبذهلم اجلهود لكي 
ال يسـتقر هل هو راجع إىل هذه النظرية؟.. وأهنم غري قادرين عىل رؤية 
الشـيعة حاكمني ومنترصين ألنه يكذب نظريتهم يف حظوة غري الشـيعة 

عند اهللا وعدم حظوة الشيعة!.
لقـد قـدم الشـيعة يف أكثـر من موضـع مثـاال طيبـا للتعايش بني 
املذاهب وأتباعها، فإن هذه احلكومات وإن كانت تشـجع نرش التشـيع 
يف األمة وهذا طبيعي حيث تراه الطريق األسـلم إال أهنا مل تسـع إللغاء 
املذاهـب األخر بل تعايشـت معها، ولو اسـتثنينا بعـض احلاالت يف 
مناطـق حمـدودة خرجت عن هذا السـياق وكانت ضمن حالـة املناكفة 
السياسية كام حصل بني الصفويني والعثامنيني لوجدنا أن الصورة العامة 



٤٩

هي كـام ذكرنـا.. ولذلك قال بعضهـم بأن: «السـالالت التي حكمت 
العامل العريب كانت تشـجع إسـالمها الشـيعي اخلاص لكنها مل تلجأ إىل 

قهر السنة بإجبارهم عىل اعتناق املذهب الشيعي<(١).

(١) تويال،  مصدر سابق ٤١.
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تاريخ الشيعة يف العراق
من عاصمة اإلمام إىل احلوزة العلمية
احلدث العراقي فاجأ الكثري بنحو مذهل.

فاجأ احلضور الشيعي الغالب يف العراق، والكثافة السكانية هلذا 
املجتمع املسلمني وغريهم عىل السواء، وذلك أن الكل كان يتعامل عىل 
أسـاس أن العـراق وهـو بلد اخلالفة العباسـية، وخالصـة تاريخ األمة 
اإلسـالمية، وحمل تطبيق القومية العربية.. بلد ال يشـكل فيه الشيعة إال 

نسبة قليلة ناقمة.. وهم يف الغالب من أصول غري عربية..
تغـري كل ذلـك عندمـا جـاءت اإلحصـاءات لتؤكد أن الشـيعة 
العـرب هم أكرب مكون عريب يف العراق وال يمكن أن يقاس هبم غريهم 
يف هـذه اجلهـة.. وبالرغـم من عـدم (هضم) هذه املسـألة مـن قبل غري 
العراقيني (إسالميني وقوميني) واستامتتهم يف نفي هذه الفكرة، والكتابة 
ضدها والتعبئة االعالمية بام خيالفها، إال أن الشـمس ملا كانت ال تغطى 
بغربال..أعـادت هؤالء وغريهم إىل تلـك احلقيقة املرة التي كان عليهم 

أن يتجرعوها ولو كانت مرة املذاق!.
نعم يشكل العراق أعظم جتمع شيعي عريب يف العامل اإلسالمي.. 
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وقد حتولوا إىل أكثرية بعد سريورة تارخيية متعددة املراحل ويمكن لنا أن 
نتابع التكون التارخيي للشيعة يف العراق، حتى صاروا أغلبية السكان فيه 
ا من أوائل القرن التاسـع عرش، من خالل عدد من املراكز السكانية  بدءً

األساسية، وهي الكوفة وبغداد واحللة..
١- الكوفة:

ذكرأهنا سـميت كوفة السـتدارة بنائها. يقال: تكـوف القوم: إذا 
اجتمعوا و اسـتداروا. وقيل: الكوفة هي الرملة احلمراء، و هبا سـميت 
الكوفة. و يف حديث سعد، ملا أراد أن يبني الكوفة قال: >تكوفوا يف هذا 

املوضع» أي اجتمعوا فيه، و به سميت الكوفة(١).
وفَة: الرملة املجتمعة،  : التجمع. و الكُ فُ وُّ ويف لسان العرب؛ التَّكَ
وفَة الرملـة احلمراء و هبا  وفَـة الرملة مـا كانت، و قيـل: الكُ و قيـل: الكُ
ـانُ اسـم أَرض و هبا سـميت  وفَ وفَـة. األَزهـري: الليـث كُ سـميت الكُ
وفَة بلد سميت بذلك ألَن سعداً ملا أَراد أَن يبني  وفَة. ابن سـيدة: الكُ الكُ
فُـوا يف هذا املـكان أَي اجتمعوا فيه، و  وَّ الكوفـة ارتادهـا هلـم و قال: تَكَ
وه و انزلوا، و منه سميت  فُوا هذا الرمل أي نَحُّ وِّ قال املفضل: إنام قال كَ
وفَة عن اللحياين، قـال: و هبا كانت تدعى  وفَان: اسـم الكُ وفَـة. و كُ الكُ

وفَان(٢). عى كُ وفَة تُدْ قبل، قال الكسائي: كانت الكُ
يذكر املؤرخون أن تأسـيس الكوفة يرجـع إىل زمان اخلليفة عمر 
بن اخلطاب، الذي كان يريد أن جيعل جليوش املسلمني املنطلقة إىل رشق 
البالد اإلسـالمية للفتح، مكانا جيتمعون فيـه، ويتزودون باملؤن احلربية 

(١) جممع البحرين، ج٥، ص ١١٦.
(٢) لسان العرب: ج٩، ص٣١٢.
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وتكون إليـه فيئتهم ورجوعهم.. فكان أن تم اختيار الكوفة كمعسـكر 
ت!!. للجند، ثم مُرصّ

ويضيف بعض الباحثني سـببني آخرين؛ اجلغـرايف: حيث ترتب 
عـىل انتقـال اجلنـد العرب مـن البيئة الصحراويـة إىل البيئة السـهلية أن 
تغريت صحة اجلند وذبلت أجسامهم، فكانت احلاجة إىل مكان صحي. 
ورغبة اخلليفة يف أن يبتعد اجلنود عن ترف املدن املفتوحة (١).. وبالرغم 
مـن اختيـار املدائن يف أول األمـر إال أهنا مل تكن مالئمـة هلم، فاختريت 

الكوفة.
ومـع متصريها انتقل إليها عدد كبري العرب يف هناية سـنة ١٧ هـ، 
فقـد ذكـر أن ثالثامئة وسـبعني من صحابـة النبي K، قد سـكنوها، 
ترجم ابن سـعد يف الطبقات مائة ومخسـني منهم، وأما من التابعني فقد 

أورد ترمجة ٨٥٠ منهم (٢).
هذا عىل مستو النخبة والشخصيات، وأما عىل مستو القبائل 
فقـد غلب عـىل الكوفة القبائـل اليمنية التي توافـدت إليها حتى وصل 

عددهم فيها إىل اثني عرش الفا من قبائل:
١- قضاعـة. ٢- غسـان. ٣- بجيلـة. ٤- خثعـم. ٥- كنـدة. 
٦- حـرض مـوت. ٧- االزد. ٨- مذحـج. ٩- محـري. ١٠- مهـدان.

١١- النخع(٣).

(١) د. خالد عزب: الكوفة مدرسة العلم األوىل:موقع الكرتوين:
www.islamonline.net.

(٢) الرباقي: حسني النجفي: تاريخ الكوفة ٤٦٥
(٣) القريش: باقر رشيف ؛ النظام السيايس يف اإلسالم.
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وكان أبـرز القبائل يف هؤالء، مذحج ومهدان حتى أن عبد امللك 
بن مروان بعد دخوله اىل الكوفة قال حينام جاءته قبائل مذحج ومهدان: 

>ما أر الحد مع هؤالء شيئا<.
وقـد اقـرتع هلـذه القبائل حمل السـكنى فجاء سـهمها يف القسـم 

الرشقي بالنسبة للمسجد وهو خري األماكن..
ومل يقتـرص األمر عىل القبائل اليمنيـة، وإن كانت صاحبة الكثرة 
 والشـوكة فيهـا، بـل إن القبائل العدنانيـة أيضا سـكنت الكوفة، وير

البعض أن عددها قد وصل إىل ثامنية آالف شخص(١).
وسـكنت الكوفـة أيضا قبائـل بني بكر، مثل بني أسـد و غطفان 

وحمارب ونمري.
ويظهـر أن الوجـود الشـيعي بمعنى امليل إىل عيل بـن أيب طالب، 
كان موجودا بوضوح وبالذات يف أيام اخلليفة الثالث، ويظهر ذلك من 
تفضيلهـم إيـاه، ومواقفهم من والة اخلليفـة عثامن،وبالذات من الوليد 
بـن عقبة بن أيب معيـط.. ثم جميء الوفـد الكويف إىل املدينـة لالحتجاج 
عىل املخالفات التي كانت جتري يف الكوفة وغريها.. والذي كان يتألف 
بشكل أساس من رموز الشيعة يف الكوفة كاملك األشرت النخعي، وزيد 

بن صوحان العبدي، وزياد بن النرض احلارثي.
كل هذا كان يشري إىل الوجود الشيعي باملعنى املتقدم يف الكوفة.. 
إال أن انتقـال أمـري املؤمنـني عـيل C إىل الكوفـة بعد حـرب اجلمل 
(١) نقـل عـن الشـعبي قوله: كنا -يعنـي أهل اليمن- اثنـي عرش ألفا وكانـت نزار ثامنية 
آالف، أال تر إنا أكثر أهل الكوفة وخرج سهمنا بالناحية الرشقية، فلذلك صارت 

خططنا بحيث هي.. عن تاريخ الكوفة، السيد الرباقي، ص ١٣٦.
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مبـارشة يعتـرب الفاحتـة احلقيقية للتشـيع العقدي يف العـراق.. حيث أنه 
بالتدريج غلب التشيع عىل هذه املنطقة..

مع انتقال اإلمام إىل الكوفة انتقل مركز الثقل اإلسـالمي إىل هذه 
املدينـة حيـث انتقل معه كام قيـل أكثر مـن (١٤٨) صحابيا، فضال عن 
التابعني. وأورد ابن سـعد أسـامء (٥٠٠) شخص من التابعني (بعضهم 

كانوا فيها قبل انتقال اإلمام إليها).
شـكلت الكوفـة بالنسـبة للبـرصة أحـد املرصيـن العظيمـني يف 
العـراق، املعـادل السـكاين (قريب من ٣٠٠ ألف نسـمة لـكل منهام يف 
تلك الفـرتة)(١) كام ير بعض املؤلفني.. والعقدي حيث كانت البرصة 

(عثامنية اهلو) غالبا والكوفة علوية االجتاه.
وتواصـل التأثـري الشـيعي يف الكوفـة.. إىل أيـام معاويـة حيـث 
تعرضـت هلجمة أموية قويـة بعد هدنته مع اإلمام احلسـن C الذي 
عاد منها إىل املدينة مع بقية بني هاشـم.. حيث توىل عليها رجال أشـداء 
ورشسـون ضد خمالفيهم مثل زياد بن أبيه وابنه فيام بعد.. ومتت مهامجة 
احلالـة العقديـة فيها، حيـث كانت املوطـن األول الذي يشـتم فيه أمري 
املؤمنـني (٢)C، وتـم هتجـري (أو هجرة) عدد غري قليل من العشـائر 
(١) سوف نجد بعض االختالف يف التقديرات السكانية ملجتمع الكوفة، وذلك قد يكون 
راجعـا إىل اختـالف الفـرتة الزمنية التي تم فيهـا التقدير، ومن املعلـوم نمو املجتمع 

السكاين مع مرور الزمان.
(٢) قال املدائني: (وكان أشد الناس بالءاً حينئذ أهل الكوفة، لكثرة من هبا من شيعة عيل 
C، فاسـتعمل عليهم زياد بن سـمية، فكان يتتبع الشيعة، فقتلهم حتت كل حجر 
ل العيـون، وصلَّبهم عىل جذوع  ومـدر وأخافهم، وقطَّـع األيدي واألرجل، وسـمَّ

دهم عن العراق، فلم يبق هبا معروف منهم).  دهم ورشَّ النخل، وطرَّ
ورو أبـو الفـرج عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي يف كتابـه (املنتظم): (أن زياداً ملا حصبه 



٥٦

املواليـة ألهل البيت A، منها مهدان كام يأيت يف احلديث عن التشـيع 
يف لبنان،ومنها األشعريون كام يأيت يف احلديث عن تشيع إيران.

بـل لقـد وجدنا آثـار تلـك احلملـة والعـداء امتـدت إىل الثقافة 
واألدب، فصار من األمثلة (أغدر من كويف) و(الكويف ال يويف) ويالحظ 
نربة العداء السلطوي هلا، حتى يف الثقافة العامة: اهتام الكوفيني بالبخل 

والغدر..
بالرغـم مـن كل ذلك فقد بقيـت الكوفة خزان التشـيع كام قيل، 
فقد وجدنـا أهنا مصدر الثورات (ذات املنحى الشـيعي العام كالتوابني 
واملختـار والثورات العلوية األخر).. ويشـري إىل ذلك، ما قاله أهلها 
لعبـد اهللا بـن مطيع (وايل الزبـري) إهنم ال يريدون غري سـرية عيل بن أيب 

طالب.
كيف نجمع بني هذا وبني أحاديث الذم للكوفة؟.

ربام يسأل سائل عن أنه كيف يمكن املصري إىل هذا الكالم مع أننا 
نجد أن هناك ذما من قبل اإلمام عيل C، واحلسـن، واحلسـني ألهل 

الكوفة؟.
واجلواب إن األحاديث بالنسبة للكوفة تنقسم إىل: 

- مـا يشـري إىل ذم أهل الكوفـة، وأغلبها منسـوبة إىل اإلمام أمري 
املؤمنني C.. فمنها: قوله:

* أقومكـم غدوة، وترجعون إيل -عشـية- كظهـر احلنية، عجز 
ب دورهم،  أهل الكوفة، وهو خيطب عىل املنرب، قطع أيدي ثامنني منهم، وهمَّ أن خيرِّ
ـر نخلهم، فجمعهم حتى مأل هبم املسـجد والرحبـة، يعرضهم عىل الرباءة من  وجيمِّ
عيل C، وعلم أهنم سيمتنعون، فيحتج بذلك عىل استئصاهلم، وإخراب بلدهم
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م (خ ٩٧). م، وأعضل املقوَّ املقوِّ
* أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي، كناقش الشوكة بالشوكة، وهو 
يعلـم أن ضلعهـا معها اللهم قـد ملت أطباء هذا الـداء الدوي، وكلت 

النزعة بأشطان الركي (خ ١٢١).
* هيهـات أن أطلع بكم رسار العدل، أو أقيم اعوجاج احلق (ك 

.(١٣١
* أهيـا النـاس، إين قد بثثـت لكم املواعظ التي وعـظ األنبياء هبا 
أممهم، وأديت إليكم ما أدت األوصياء إىل من بعدهم، وأدبتكم بسوطي 
فلم تسـتقيموا، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسـقوا هللا أنتم، أتتوقعون 

إماما غريي يطأ بكم الطريق، ويرشدكم السبيل (خ ١٨٢).
* فقبحـا لكم وترحا،... فإذا كنتم مـن احلر والقر تفرون، فأنتم 
-واهللا- مـن السـيف أفر يا أشـباه الرجـال وال رجال حلـوم األطفال، 
وعقول ربـات احلجال، لوددت أين مل أركم ومل أعرفكم معرفة -واهللا- 
جرت ندما، وأعقبت سدما. قاتلكم اهللا لقد مألتم قلبي قيحا، وشحنتم 

صدري غيظا، وجرعتموين نغب التهامم أنفاسا (خ ٢٧) 
* أف لكم لقد سئمت عتابكم (خ ٣٤).

* أرضع اهللا خدودكـم، وأتعـس جدودكـم ال تعرفـون احلـق 
كمعرفتكم الباطل، وال تبطلون الباطل كإبطالكم احلق (ك ٦٩)(١).

- غـري أن هنـاك طائفة أخـر أكثر مـن الروايات التي تشـتمل 
عـىل مدح الكوفـة وأهلها بعضها عن أمري املؤمنـني C، فمن ذلك: 

(١) راجع املعجم املوضوعي لنهج البالغة، أويس كريم حممد، ص٤٢٩.
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مـا روي عنـه C: هـذه مدينتنا وحملنا ومقـر شـيعتنا(١). ومنها قوله 
أيضـا: >كأين بك يا كوفة متدين مد األديم العكاظي، تعركني بالنوازل، 
وتركبـني بالزالزل، وأين ألعلم أنه ما أراد بك جبار سـوء إال ابتاله اهللا 
بشـاغل، أو رماه بقاتـل.. وأهنا >الكوفة كنز اإليامن ومججمة اإلسـالم 
وسيف اهللا ورحمه يضعه حيث يشاء، والذي نفيس بيده لينرصن اهللا جل 

وعز بأهلها يف رشق األرض وغرهبا كام انترص باحلجاز<(٢).
وقد وصف اإلمام زين العابدين أهل الكوفة، أهنم الشـعار دون 
الدثـار، وهو تعبري عن القرب وااللتصاق بأهل البيت، فقد رو حنان 
بن سـدير، عـن أبيه قال: دخلـت أنا وأيب وجدي وعمـي محاما باملدينة 
فـإذا رجل يف بيت املسـلخ فقال لنا: ممن القوم؟ فقلنـا: من أهل العراق 
فقـال: وأي العـراق؟ قلنا: كوفيـون، فقال: مرحبا بكم يـا أهل الكوفة 
أنتم الشعار دون الدثار.. وينتهي احلديث إىل أن سدير سأل عن الرجل 

.(٣) B ومعه ابنه حممد بن عيل B فإذا هو عيل بن احلسني
واعتـرب اإلمام الصادق أنه ليس هناك بلد حيتوي عىل حمبني أكثر من 
الكوفـة، فعن عبد اهللا بن الوليد قال: دخلنا عىل أيب عبد اهللا C يف زمن 
مروان، فسألنا من أنتم؟ فقلنا: من أهل الكوفة. فقال: >أما إنه ليس بلد من 
البلدان أكثر حمبا لنا من أهل الكوفة ثم هذه العصابة خاصة، إن اهللا هداكم 
ألمـر جهله الناس أحببتمونـا وأبغضنا الناس وصدقتمونـا وكذبنا الناس 

واتبعتمونا وخالفنا الناس، فجعل اهللا حمياكم حميانا ومماتكم مماتنا(٤). 

(١) بحار األنوار: ج٥٧،  ص٢٠٩،  ورشح النهج للمعتزيل: ج ٣، ص١٩٨.
(٢) تاريخ الكوفة،  السيد الرباقي:  ص ١٥١.

(٣) الفروع من الكايف،  الشيخ الكليني:  ج ٦،  ص ٤٩٨/٤٩٧.
(٤) روضة الكايف، الشيخ الكليني: ج٨، ص٨١.
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ويف روايـة عـن اإلمام الرضـا C خياطب فيهـا قوما من أهل 
الكوفة بقوله: يا أهل الكوفة لقد أعطيتم خريا كثريا وانكم ملمن امتحن 
اهللا قلبه لاليامن، مستقلون مقهورون ممتحنون يصب عليكم البالء صبا، 

ثم يكشفه كاشف الكرب العظيم(١).
وجوه اجلمع املحتملة:

- اختالف املخاطبني: فإنه حيتمل أن يكون املذمومون هم عموم 
اجليش، واملمدوحـون انصاره وخاصته، واملؤمنني به. وذلك أن اإلمام 
C، وقد ورث جيشـا غري عقائدي يتكون من فئات شـتى (حتى أن 
اخلوارج الذين قاتلوه فيام بعد كانوا جزءا كبريا من هذا اجليش)، مل يكن 
قـادرا عـىل حتريك هـذا اجليش إىل األهـداف التي يريدها، باالسـلوب 
املناسـب.. وهـو ما عرب عنه بأنه يعرف داءهـم ودواءهم ولكن هيهات 

أن يصلحهم بفساد نفسه!.
ـ اختالف الزمان واالجيـال: فاملجتمع ليس كتلة صلبة واحدة، 
وإنـام هـو يف حالة متحركة يف أفـكاره وصفاته، وبناء عـىل هذا فقد يقع 
اللـوم والذم عىل فئة اجتامعية تعيش ضمـن زمن معني بصفات خاصة 
وهلـا عنوان أهل الكوفة. ولكن عىل أثـر تغري اجليل ذاك وتبدل صفاته، 
كان هنـاك مـدح وثناء عليهـم، وهذا واضح يف اختـالف روايات الذم 
وخطابتـه وهي عن اإلمام عيل C، وخطـاب املدح وهو الوارد عن 
األئمـة بعد اإلمام زين العابدين.. غري أنه يشـكل هذا اجلمع بأن بعض 
أحاديـث املدح واردة عن اإلمام عيل C، فـال بد من املصري فيها إىل 

االحتامل األول.
(١) هتذيب األحكام،  الشيخ الطويس، ج ٦، ص٢٤.
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- إنـه ال ختالف بني الطائفتني من األقـوال فاإلمام هو كالطبيب 
فحني ير اجلسـم املسـلم صحيحا سـليام يمدحه ويثني عليه، وأما إذا 
وجـد فيه أمراضا وعاهـات فإنه هيامجها بعنف ويسـعى لبرتها عن بقية 

..األعضاء حتى ال تصيبه بالعدو
:B الكوفة يف عهد احلسني والسجاد

بالرغم من أنه كان هناك مخسـة عرش مقاتال(١) إىل جانب احلسني 
مـن أهل الكوفـة، إال أن االنطباع السـائد عند غري واحـد من الباحثني 
أن الكوفـة قـد خذلـت اإلمام احلسـني C، بعد أن أسـلمت موفده 
 ومبعوثه مسـلام بن عقيل بن أيب طالـب، ومل تقم معه إىل األخري مما أد

إىل شهادته عىل يد أنصار عبيد اهللا بن زياد..
وهذا املعنى شـكل حمال لالنتقاد والتوبيخ والتقريع قام به اإلمام 
زين العابدين C الذي جاء أسريا إىل الكوفة ومعه نساء أهل البيت، 

فقد قال اإلمام يف خطبة له: 
وأكدت هذا املعنى زينب بنت اإلمام أمري املؤمنني يف خطاهبا هلم: 

إال أن هذا األمر نفسه (الشعور بذنب اخلذالن) ما لبث أن حتول 
إىل منصـة إطـالق للعزيمة والثـورة عىل األمويني يف نفـوس الكوفيني، 

(١) ذكـر أسـامءهم السـيد الرباقي يف تاريخ الكوفة، ص ٤٦٨ كام يـيل: حبيب بن مظاهر 
األسـدي، ومسـلم بن عوسجة األسـدي، وبرير بن خضري اهلمداين املرشيف، وقيس 
ابن مسـهر األسـدي الصيداوي، وعمرو بن خالد األسـدي الصيداوي، وأيب ثاممة 
عمـرو اهلمداين الصائـدي، وعابس بن أيب شـبيب اهلمداين الشـاكري، وحنظلة بن 
أسـعد اهلمداين الشـبامي، واحلجاج بن مرسوق املذحجي اجلعفي، ويزيد بن مغفل 
املذحجي اجلعفي، وعمرو بن قرظة األنصاري اخلزرجي، وزهري بن القني األنامري 

البجيل، ومسلم بن كثري األعرج األزدي، واحلر بن يزيد الرياحي.
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فكانـت ثـورة التوابـني يف بدايـة األمـر، ثم ثـورة املختار بـن أيب عبيدة 
الثقفي عىل أثرها..

ضد بني أمية، لكل  وحتولت الكوفة بالتدريج إىل منبع للثورات  
من أراد أن يثور.

 :C الكوفة يف عهد اإلمام الصادق
تشـري بعض الروايـات إىل بقاء اإلمـام جعفر بن حممـد الصادق 
C فيها مدة سـنتني وأنه قد سـكن يف حملة عبد القيس (وهي القبيلة 
الشـيعية النازحة مـن أطراف البحريـن والقطيف ويـأيت احلديث عنها 
يف تاريـخ التشـيع يف هذه املنطقـة). وكان ذلك مزامنـا أليام أول حكام 
العباسيني أيب العباس السفاح، ويف هاتني السنتني >ازدلفت إليه الشيعة 
مـن كل فـج زرافـات ووحدانا تسـتقي منه العلـم وترتوي مـن منهله 

العذب الروي وتروي عنه األحاديث يف خمتلف العلوم<(١).
وهذا األمر يفرس كيف أن احلسـن بن عيل الوشـاء كان يقول إنه: 
(أدركت يف هذا املسـجد تسـعامئة شـيخ كلهم يقول حدثنـي جعفر بن 
حممـد) مما يفيد التلقـي املبارش هلؤالء الرواة، ومل يكن معقوال أن يكونوا 

كلهم قد سمعوا من اإلمام يف املدينة املنورة.
وال ريـب أن بقـاء اإلمـام الصادق هـذه املدة يف الكوفـة، قد أثر 
تأثـريا واضحـا يف احلالـة املذهبيـة والعقديـة، وعموما فـإن الكوفة قد 
أخـذت صبغتهـا الشـيعية الغالبة منذ مـا قبل هذا التاريخ، واسـتمرت 
يف هـذا االجتاه حتى أننا نقرأ أن املنصور العبايس، قد أقنع السـفاح أول 
خلفائهـم أن ال جيعل الكوفة عاصمة ملكه ألهنا مركز أهل هذا البيت! 

(١) الرباقي، تاريخ الكوفة، ص ٤٦٦.



٦٢

وعندما ثار ابراهيم بن عبد اهللا يف البرصة، قال له مستشاروه امأل الكوفة 
بالرجال!. 

٢- بغداد: 
بالرغـم من أن الشـيعة قد شـهدوا عـرصا صعبا أيـام أيب جعفر 
املنصور العبايس الذي وجد يف احلسـنيني الثائرين هتديدا عسكريا جديا 
خلالفته.. ووجد يف احلسـينيني هتديدا علميا وأخالقيا!! فبطش بالشيعة 
بقـدر ما اسـتطاع إىل أن انتهى عهـد حكومته ليأيت بعده املهدي ويسـري 
عـىل نفس الطريق، مع مالحظة جتنيد الشـعراء والفقهاء لصياغة نظرية 
ترد عىل اسـتحقاق أهل البيت A لإلمامة واخلالفة،فكان مروان بن 
أيب حفصـة وأمثاله.. وهذا يبـني أن قضية اإلمامة يف بغداد قد أصبحت 
تشـكل حتديـا فكريا وعقديـا بالنسـبة للخالفـة.. بحيث اضطـروا إىل 

.!التحرك عىل هذا املستو
ووجد احلكام العباسيون أنفسهم مطالبني بتقديم تربير لوجودهم 
يف سـدة اخلالفة مع حضور من هو أوىل منهم يف نظر الناس، وذو أهلية 
أكثـر! فاسـتعانوا بفقهـاء آخرين وقدموهم عـىل أهل البيـت وحاولوا 

فرض فقههم عىل املجتمع املسلم!.
وألن اخلالفـة العباسـية مل تكـن معتمـدة عىل نظريـة كالمية وال 
مدرسة فقهية بل كانت تدور مع هذه املدارس بحسب الوضع السيايس 
قربا وبعدا.. كان ال بد هلا أن ترتاجع يف وجه املدرسة اإلمامية..وبالفعل 
فام أن حل الدور الثاين للعباسيني بدءا من املأمون العبايس حتى وجدنا 
احلالة الشـيعية بمفرداهتا، موجودة يف داخل البالط العبايس فضال عن 
املجتمـع العـام.. وكان األمر يف أيـام األئمة: الرضا، واجلـواد واهلادي 
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والعسـكري يف حالـة جيدة مـن هذه الناحيـة.. بالرغم مـن أن اخللفاء 
كانوا حياولون السـيطرة عىل انتشـار احلالة الشـيعية باعتقـال األئمة أو 

حتى قتلهم!.
كان األمر يسري هبذا الوضع: اخلالفة العباسية تسري إىل الضعف، 

واحلالة الشيعية يف بغداد تزداد قوة!.
بغداد أيام البوهييني:

 سيطر البوهييون عىل بغداد يف سنة ٣٣٤ هـ. >وكانت هلم الدولة 
العظيمة التي باهى اإلسالم هبا سائر األمم<(١) وكانوا ملتزمني بالتشيع 
بشـكل عميق مع أهنم مل يضغطوا عـىل املذاهب األخر وحرصوا عىل 
تشـجيع علامء الشيعة حتى نقل أن عضد الدولة كان يزور الشيخ املفيد 

كبري علامء الشيعة يف منزله ويعظمه..
وتشكلت مناطق سكانية شيعية خالصة إىل ذلك الوقت مثل منطقة 
الكرخ، وكانت املظاهر والشـعائر الدينية الشـيعية يف بغداد تقام عىل قدم 
وسـاق.. فقد أقيمت مراسـم يوم عاشـوراء يف بغداد علنا يف العارش من 

عام ٣٥٢ هـ، وأمر معز الدولة بتعطيل األسواق يف ذلك اليوم.
وير الباحث رسول جعفريان(٢) أن من أسباب ركون قسم من 
أهل بغداد إىل التشـيع، وحصول تغيريات يف تركيبتها املذهبية، التطرف 
الذي أبداه احلنابلة يف املسـائل.. فقد اصطدموا بالطربي مع كونه سـني 

املذهب!.
إن بقـاء البوهييـني يف بغـداد ملدة تزيد عـىل قرن مـن الزمان كان 

(١) تاريخ ابن خلدون: ج٤،  ص٤٢٠.
(٢) تاريخ الشيعة يف ايران: ص ٢٨٠.
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مؤثـرا جدا يف تسـهيل النشـاط الثقـايف والكالمي والفقهي الشـيعي.. 
وأد لتواجد العلامء واملحدثني الشـيعة يف هذه العاصمة، وتدريسـهم 

ألصول املذهب.
فقد وجدنا أن شـيخ اإلسـالم حممد بن يعقـوب الكليني قد بقي 
يف بغـداد فـرتة من الزمن لتأليـف كتابه الكايف، وهذا بمجرده يشـري إىل 
وجـود مصادر مهمة لعلـم أهل البيت يف تلك املنطقـة بحيث يقصدها 
الشـيخ الكليني.. كـام أن بقاءه هناك كان يسـهل عملية اتصاله بطالب 

.A العلم الذين هيمهم معرفة أحاديث أهل البيت
غري أن التأثري األكرب كان للشيخ املفيد حممد بن النعامن التلعكربي 
البغـدادي الـذي >بذل جهـودا عظيمـة لتعريـف العقائد الشـيعية من 
الوجهـة العقليـة مضافـا إىل ما عرف عنـه من دقـة يف األحاديث.. وقد 
أشـار اخلطيب البغدادي برصاحة إىل تأثري الشيخ املفيد عىل اآلخرين..

وقـال فيـه ابن كثري: كانت له وجاهة عند ملـوك األطراف مليل كثري من 
أهل ذلك الزمان إىل التشـيع وكان جملسـه حيرضه خلق كثري من العلامء 

من سائر الطوائف<(١).
ولعـل ما ينقل عن تشـييع جنازتـه (ت ٤١٣ هــ) يف بغداد يبني 
حجم الوجود الشـيعي هناك فقد نقل أن عدد من شـيعه بلغ ثامنني ألفا 
مـن الناس.. ومع مالحظة أنه ليس كل أهل البلد خيرجون يف التشـييع 

وإنام نسبة منهم يتبني أن احلجم الشيعي يف بغداد كان كبريا!.
ويضاف إىل هذا اجلهود التي قام هبا الرشيفان املوسـويان الريض 
واملرتىض يف تلك الفرتة ثم شيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس الذي 

(١) املصدر نفسه: ص٢٨٥ .
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قيل إنه كان حيرض درسـه يف بغداد ثالثامئة جمتهد من الشيعة ومن العامة 
مـا ال حيـىص! وإذا صح هـذا النقل فإنه يكشـف لنا عن حجـم احلركة 
العلميـة الشـيعية يف تلك الفـرتة، ومن خالهلا نكتشـف حجم الوجود 

االجتامعي.
٣- النجف واحللة:

واسـتمر األمـر حتـى بعـد جمـيء السـالجقة (وهـم متعصبون 
مذهبيا) حيث كانوا يغذون املشـاكل بني السـنة والشـيعة وكان حيصل 
عىل أثر ذلك معارك بني املناطق الشيعية والسنية، انتهت إىل اهلجوم عىل 
بيت ومكتبة الشـيخ الطويس وإحراق كريس تدريسـه، مما اضطره رغبة 
يف إهناء الفتنة إىل اهلجرة إىل النجف األرشف حيث فتحت تلك اهلجرة 

.C باب احلوزة العلمية يف النجف إىل جوار قرب أمري املؤمنني
هجـرة شـيخ الطائفة من بغداد إىل النجـف كانت نوعية، والذي 
انتقـل بانتقاله كان أهـل العلم والراغبون يف التخصص، وأما العشـائر 
وعامة الناس فلم تؤثر فيهم تلك اهلجرة، وإنام ظلوا يف أماكنهم حياولون 
إقامـة شـعائرهم ومراسـمهم الدينيـة بحسـب مـا تتيـح هلـم الظروف 

السياسية واالجتامعية.
ويمكن القول إهنا كانت حالة توسـع وامتداد، إىل منطقة جديدة مل 
يكن فيها حركة علمية أو نشاط إىل اجتامعي.. فازدهرت النجف وأطرافها 

بقدوم الشيخ وما تبع جميئه من التفاف العلامء وجمي طالب العلم.
غـري أن هـذا األمر ما لبـث أن تراجع عىل أثر وفاة شـيخ الطائفة 
(ت ٤٦٠ هــ) وانتقـال املركز العلمـي إىل احللة أيام ابـن ادريس، وآل 
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طـاووس وفيـام بعد املحقـق والعالمة احلليـان، وتأثرت أطـراف احللة 
بحركة التبليغ الشيعي بشكل واضح.

املغول والشيعة:
حيتـاج األمـر يف تشـخيص املوقف الصحيـح الذي اختـذه علامء 
الشـيعة من اهلجمة املغولية إىل حتقيق خاص، وقد قام عدد من الباحثني 
هبذا األمر بكفاءة، حيث توصل علامء احللة إىل أنه من العبث أن يتصدوا 
ملقاومـة العاصفة املغولية التـي اجتاحت كل يشء أمامها، خصوصا مع 

تداعي بنيان الدولة العباسية، وفساد األمراء والقادة العسكريني
فـكان أن جـاء وفد من علـامء احللة يتقدمهم والـد العالمة احليل 
 A إىل هوالكو، واستطاع هذا الوفد أن يؤمن املراقد املقدسة لألئمة
مـن اهلجـوم املغـويل وأن يصون مكتبـات العلم واملعرفة مـن اإلحراق 
واإلتالف، وأن يسلم عموم الناس يف هذه املناطق عىل أنفسهم وأمواهلم 

بفضل ذلك املسعى.
وبالرغم من التهريج الذي سلكه بعض الكتاب يف التشويش عىل 

هذا املوقف العقالئي احلكيم (١)، إال أن نتائجه كانت مفيدة ونافعة.
***

العراق بني الصفويني والعثمانيني:
يف سـنة ٩١٤ هــ، دخل الصفويون إىل بغداد، وسـيطروا عليها، 
(١) يذكر منهم السـيد حسـن األمني F الذي بحث املوضوع بشكل مفصل وحمقق يف 
كتابـه (يف خضـم التاريخ، طباعـة دار املحجة البيضاء) ومنهـم د. الغامدي يف كتابه 

(سفوط الدولة العباسية).
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ومنـذ ذلـك احلـني أصبحـت بغـداد والعـراق عمومـا حمل تنـازع بني 
الصفويـني اإليرانيني وبني األتـراك العثامنيني.. ومل يكن سـبب التنازع 
منحـرصا يف اجلانـب املذهبي، وإن كان هـو العنوان األبرز، والسـالح 
الذي شـهره كل من الطرفني بوجه خصمه واستفاد منه يف تعبئة جمتمعه 

ضد اآلخر.
مل يسـتمر وجود الصفويني يف العـراق إذ أن العثامنيني ما لبثوا أن 
اسـتعادوا السيطرة عىل شـامل العراق بعد ست سنوات (سنة ٩٢٠ هـ) 

يف موقعة جالديران. وعىل بغداد (سنة ٩٤٠ هـ).
ومع إعالن الصفويني أن التشـيع مذهب دولتهم الرسـمية. دفع 
شـيعة العراق رضيبـة ذلك (!!) فقامـت الدولة العثامنيـة باضطهادهم 
ومارس السلطان (سليم األول) سياسة إرهابية بحقهم حيث اعتربهم 
غري مسلمني وأعلن ضدهم احلرب املذهبية واستصدر من رجال الدين 
فتـو بكفر الشـيعة وجواز قتلهـم وراح ضحية هـذه الفتو عرشات 
اآلالف مـن الشـيعة.. وجـاء بعـده السـلطان مـراد الرابع فشـن حرباً 
طائفية عىل الشيعة. حيث قتل فيها عدد كبري.. وكذلك فعل وايل مدينة 
كربـالء عام ١٨٤٢ م (١٢٥٨ هـ) م حيث قتل فيها الوايل نجيب باشـا 

اآلالف..
واسـتمرت العالقة بني الشيعة وبني األتراك العثامنيني متأرجحة 
تؤثر فيها الظروف املحلية مثل عالقة بعض املرجعيات الدينية اإلجيابية 
بالـوالة العثامنيـني حيـث ينعكـس ذلك بصـورة جيـدة يف أوضاعهم، 
أواالقليمية كالرصاع مع الصفويني حيث يعانون من آثار هذا الرصاع، 
كـام يؤثر فيها مزاج احلاكمني، ومرت يف فـرتات هدوء تبعا لذلك. فقد 
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سكت داود باشا الوايل اململوكي عن النشاط الشيعي وممارسة الشعائر، 
مثلـام كانـت سياسـة عبـد احلميـد الثـاين العثـامين الداعيـة إىل الوحدة 

اإلسالمية عامال مهام يف أن يتنفس شيعة العراق الصعداء.
الربيطانيون ومفاجأة أكثرية الشيعة:

مع سـيطرة الربيطانيني عىل البرصة عشـية احلـرب العاملية األوىل 
(١٩١٤) وتقدمهـم باجتـاه العـامرة وبغـداد فيـام بعد، ذهلوا من سـعة 
انتشـار التشـيع وقوة املرجعية الشيعة التي اصطفت إىل جانب احلكومة 
العثامنيـة باعتبارها مسـلمة بالرغم مـن معاناهتم مع حكامهـا والتمييز 
الطائفي الذي كانت متارسه إال أن العلامء وقفوا املوقف الرائع يف معاداة 

الربيطانيني.
فقد عارضهم وبشـكل رصيـح أبرز علامء احلـوزة العلمية، مثل 
شيخ الرشيعة االصفهاين والشيخ عبد الكريم اجلزائري، وأصدر املريزا 
الشـريازي حممـد تقي بيانا هبذا اخلصوص حيرم فيـه انتخاب حاكم غري 
مسـلم كام اشـرتك يف قتاهلم السـيد حممد سـعيد احلبويب وسعى يف ذلك 
الشـيخ حممد رضا الشبيبي مؤكدين عىل وجوب االشرتاك مع احلكومة 
املسـلمة أي العثامنيون يف دفع الغزاة، وأمر الشيخ مهدي اخلاليص بدفع 

األموال يف هذا السبيل.
مل تكن معارضة احلوزة العلمية ومراجع الدين مفاجئة للحكومة 
الربيطانيـة بقـدر مـا كان مفاجأهتـا بنسـبة سـكان الشـيعة يف العـراق، 
وبقـدرة املرجعيـة عىل حتريك السـاحتني الشـيعية والسـنية يف مواجهة 

الربيطانيني!! 
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لقد كان يتعامل مع الشـيعة يف العراق عىل أسـاس أهنم أقلية تبعا 
لالنطبـاع املوجـود مـن أيام األتـراك غـري أن الربيطانيني وقد اسـتولوا 
عـىل العراق ووجهوا بتلك املعارضة الشـيعية القوية تنبهوا عرب إحصاء 
قاموا بإجرائه إىل أن الشيعة يشكلون أكثرية يف البالد وهم (ما بني ٥٣ـ 

 ..(%٥٦
لقـد تنبـه بعض الكتـاب إىل هـذه احلقيقـة، وهي أنـه قد حدث 
حتول للمذهب من قبل العشـائر والقبائل العربية التي كانت يف حوض 
الفرات، وأيضا من قبل القبائل الرتكامنية يف شامل العراق، وهذا التحول 
يف اجلهتني غري املعادلة السكانية املذهبية.. ومل يكن هذا التحول والتغري 
يف الوضع السكاين قد حدث أثناء االحتالل الربيطاين، وإنام سبقه بنحو 

قرن من الزمان أي يف بدايات القرن التاسع عرش..
وقد ذكر ابراهيم احليدري (عامل سـني) قائمة باسم العشائر التي 
تشـيعت مثل (زبيد، وبني الم، والبو حممد، وعشـائر الديوانية، وبعض 
أفخاذ متيم، وربيعة...وشـمر.. وقبلهم كانـت قبائل املنتفق، وخزعل، 

وقسم من الدليم (١).. 
وأخريا القبائل الرتكامنية يف كركوك.

وختتلف هذه القبائل لكن أعرقها يف التحول العقيدي كانت قبل 
١٥٠سنة، وآخرها كان قبل ٦٠ سنة..

العوامل التي أدت إىل تشيع العشائر: 
مـا هـي العوامـل التـي أدت إىل تشـيع العشـائر العربيـة تلك؟ 

(١) راجع اسحاق نقاش: شيعة العراق.
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يتحـدث الباحث اسـحاق نقاش يف كتابه شـيعة العـراق حديثا مفصال 
وجيـدا عن العوامل االجتامعية واجلغرافيـة التي أدت إىل هذا التحول، 
ونحـن نحيل من أراد التفصيل عىل هـذا الكتاب، لكننا نوجز ما ذكره، 

ونذكر باختصار أسبابا أخر.. فمن تلك العومل: 
١- الـدور العكـيس الـذي قامـت بـه هجـامت الوهابيني عـىل كربالء 
والنجـف، ومواجهـة هذه العشـائر لتلـك اهلجـامت زادت دوافعهم للتشـيع 
خصوصا مع مالحظة أبناء العشـائر هذه، التسـامح الشـيعي يف مقابل التشدد 
الوهايب والذي كان يصل إىل العقوبة الشديدة جدا عىل استعامل التبغ! أو حلق 
اللحيـة! فضال عن الصالة يف املراقد وعند القبور، األمر الذي كان غري حمتمل 
عند هذه العشـائر.. فإذا قارنت هذه احلاالت مع ما عاشـوه إىل جنب الشـيعة 

لسنوات طويلة ورأوا منهم التسامح واألخالق فإن النتيجة واضحة..
بـل لقـد سـامهت تلـك اهلجـامت يف بنـاء يشء مـن التواصـل 
والتحالـف بـني العثامنيني والشـيعة العراقيني كام يقـول صاحب كتاب 

العراق: سياقات الوحدة واالنقسام.
٢- كام أن من العوامل: توطني العشائر البدوية عىل يد العثامنيني 
األتـراك الذين كانوا يريدون زيادة مداخيل الدولة من خالل الرضائب 
عىل زراعتهم.. فنظرا حلاجة األتراك إىل أموال إضافية فكروا يف توطني 
العشائر تلك، بتوزيع األرايض يف حوض الفرات عليهم، لكي يزرعوها 
وكان األتراك يأخذون أمواال عىل األرض نفسـها ورضيبة عىل الزراعة 
واالنتـاج وهـذا التوطني باإلضافـة إىل أنه قد هـدم نظامهم االجتامعي 
البدوي التقليدي، جعلهم يف جوار احلوارض الشيعية كالنجف وكربالء 
ومناطق اجلنوب الشيعية ويف مد التبليغ الشيعي (بالقول والتعامل).
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٣- وال بـد مـن التأكيد عىل الـدور املهم الذي قامـت به احلوزة 
العلمية يف نقل مذهب أهل البيت لتلك العشائر.

 ،F (١)فقد ذكر صاحب اجلواهر الشـيخ حممد حسـن النجفي
عند احلديث عن سـبب تأليـف كتابه املذكور املشـهور، أنه كان يذهب 
إىل قـر العذارات للتبليـغ وحيتاج إىل أن حيمل معه كتبا فقهية متعددة، 
فكتب هذا الكتاب. وهذا يشـري إىل جهده التبليغي أيام شبابه. كام ينقل 

نفس ذلك األمر عن أستاذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء يف شبابه.
ث النوري يف خامتة (مسـتدرك الوسائل) أنّ املرحوم  ونقل املحدّ
السـيّد مهـدي القزوينـي من علـامء الشـيعة ومراجعها، نزيـل احللّة يف 
العـراق، وزميـل الشـيخ مرتىض األنصـاري رمحهام اهللا أخـذ يف أواخر 
تها غري موالية، ألهل  حياته بالتبليغ وسـاهم يف حتول عشـائر كانت برمّ
البيت سـالم اهللا عليهم؛ إذ كان يذهب إىل إحد العشـائر ويمكث يف 
مضيفهـا سـنة كاملة خيالطهم فيها ويصيلّ هبـم وحيكي هلم قصصاً حتى 
يغـريّ معظمهـم وجيعلهـم موالني ألهل البيـت A ثـم يغادرهم إىل 

عشرية ثانية ويمكث فيهم سنة أو أكثر.. وهكذا(٢).
٤- هدوء الوضع الداخيل بني الشيعة والعثامنيني يف تلك الفرتات 
كان عامال مسـاعدا، فقد مرت فرتة املامليك هبدوء وكان داود باشا غري 
متشـنج، عىل خالف سـابقيه الذين منعوا الشعائر الشـيعية علنا، كام أن 
(١) الشيخ حممد حسن النجفي، فقيه إمامي انتهت إليه رئاسة الطائفة يف زمانه وأذعن له 
بالفقه، من تالمذة الشـيخ جعفر كاشـف الغطاء وولده شـيخ موسى، والسيد جواد 
العامـيل.. تويف سـنة ١٢٦٦ هـ. له الكتاب املعروف بـني الفقهاء (جواهر الكالم يف 

رشح رشائع االسالم) وهو دورة استداللية يف الفقه االسالمي ٤٣ جملدا.
(٢) خامتة املستدرك، املريزا النوري، ج ٢،  ص ١٢٨.
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اسـرتاتيجية السـلطان عبـد احلميـد (ت ١٩٠٩) يف الدعـوة إىل وحدة 
املسلمني قد سامهت يف ختفيف التشنج. ومن الواضح أن هذه الظروف 

ختدم التحول العقدي بخالف حاالت التشنج والتصعيد الطائفي.
الربيطانيون يعاقبون الشيعة:

عىل أثر وقوف الشـيعة يف وجه الربيطانيـني، ومعارضة املرجعية 
الشـيعية لالحتالل الربيطاين وحتشيدها للقبائل، وحتول املقاومة إىل هم 
إسـالمي عام، صمـم الربيطانيون عىل إقصاء الشـيعة، وجاء األرشاف 
الذين هم بأنفسـهم كانوا مطلبا شيعيا يف مقابل احلاكم االنكليزي، فإذا 

هبؤالء يتحالفون مع الربيطانيني، ويبعدون الشيعة إبعادا تاما.
وقد عمل الربيطانيون عىل عدة مستويات يف مواجهتهم للشيعة: 

* فمـن جهة قاوموا نفـوذ الفقهاء بالقول بأهنـم ال يمثلون رأي 
النـاس، وأهنم فرس وعملوا عىل إثارة موضوع عروبة املجتهدين، وأن 

عليهم أن يرتكوا توجيه الشيعة العرب للمجتهدين العرب! 
* ومـن جهـة أخـر التـف الربيطانيـون عـىل الثورة الشـعبية، 
بتعيني فيصل بن الرشيف حسـني ملكا، وهـو الذي كان مطلب العلامء 

والرشيفيني غري أن فيصل كان يضمر حتطيم نفوذ العلامء(١).
حتالـف الربيطانيون مع امللك فيصل،(حتى يف موضوع حتطيم نفوذ 
(١) يف حديثه عن هذا املوضوع قال اسحاق نقاش يف شيعة العراق، ص١١٢: إن فيصل 
كان يتوجس من سـلطة املجتهدين ويعمل عىل اجتثاثها، ويف لقائه مع برييس لورين 
الوزيـر الربيطـاين املعني يف إيران أعرب امللـك بقوة عن الرأي القائـل بأنه ال يمكن 
حتقيـق تقـدم يبعث عىل االرتياح ما مل حيطم نفوذ العلـامء! وكان متلهفا بصفة خاصة 
عـىل إضعاف نفوذ املجتهدين الفرس الذين اعتربهم غـري خملصني للدولة العراقية، 

ومل يمض وقت طويل حتى سنحت الفرصة لذلك..
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العلـامء) ولذلـك فإن العلامء ملا عقـدوا مؤمترا للرد عىل غـارات الوهابيني 
يف عـام ١٩٢٢م، سـعى املجتهـدون (النائينـي واالصفهـاين أبو احلسـن، 
واخلاليص) لتجميع الناس وتشـكيل قوة عشائرية للرد عىل الغزاة، حرض 
الربيطانيون ضد املؤمتر الذي انعقد يف كربالء، وضغطوا عىل فيصل لكيال 
حيرض، وكذلك رفض الشـيخ اآللويس احلضور لكيـال يعارض الوهابيني 

السعوديني، وفشل املجتهدون فيه يف التحريض عىل الربيطانيني(١).
* ومـن جهـة ثالثة عملوا عىل إقصاء الشـيعة عـن املواقع املهمة 
يف الدولـة اجلديـدة: ففي الوقت الذي كان فيه الشـيعة أغلبية السـكان 
(بحسـب إحصـاء بريطاين عـام ١٩٣٢) مل يكـن هناك وزير شـيعي يف 
حكومـات العرشينات، وللمفارقـة فإن األكراد الذين كانوا يشـكلون 
١٧% مـن السـكان كان لدهيـم ٢٢% مـن املناصب احلكومية والشـيعة 

األكثرية كان هلم ١٥% والباقي أي حدود ٦٥% كان للسنة.
* كام حركوا دعاة القومية ملهامجة التشـيع باعتباره حالة فارسية: 
وقد وضع أسس ذلك داعية القومية ساطع احلرصي، وهو الذي صور 
التشـيع عـىل انه هرطقـة مدفوعـة بحقد فـاريس عىل العـرب، ووضع 
مطالبـات الشـيعة بحقوقهـم يف إطـار اإلثـارة الطائفية حيـث وضعوا 

الشيعة يف موقف دفاعي!.
وصـدرت موجة مـن الكتب الطائفيـة ضد الشـيعة وعروبتهم، 
منها: العروبة يف امليزان لعبد الرزاق احلصان الذي اهتم الشـيعة بالوالء 

الفاريس(٢)!.
(١) شيعة العراق: اسحاق نقاش.

(٢) املصدر نفسه.



٧٤

لقـد كانـت القوميـة يف رأي باحثـني(١) الطبعة اجلديدة للتسـنن 
فبالرغـم من ظاهرهـا العلامين والذي يفرتض أنه بعيـد عن املذهبية إال 
أهنا تورطت يف أشد أشـكال الطائفية وأسوئها وتضمنت حتيزا متأصال 
ضد الشـيعة، الذين وإن كانت لغتهم األم هي العربية، إال أهنم حسـبوا 
غري متسـاوين مع غريهم بل من الدخالء يف األمـة وأهنم مواطنون من 

الدرجة الثانية يف البالد.
إن إلقـاء نظـرة خاطفـة عـىل (مطالب) الشـيعة التـي قدمت إىل 
احلكومـات العراقيـة املتتابعـة يف العهـد امللكـي وهو عىل سـوئه أهون 
الرشين بالقياس للعهد اجلمهوري يكشـف عن معاناة الشـيعة يف العامل 
العريب واإلسـالمي وهي واحدة، مرجعهـا إىل عدم االنصاف، ورفض 

االعرتاف هبذه املشكلة فضال عن حلها.. 
إن التجـارب التـي حصلت يف بعـض البلدان العربيـة ينبغي أن 
تـدرس حتـى ال تتكرر، فـإن تغري وضع الشـيعة يف لبنـان، ويف العراق 
أخـريا، مل يتـم إال بعمليـة جراحيـة صعبة (حـرب أهلية ملدة ١٥ سـنة، 
وسـقوط نظام بواسـطة عسـكر أجنبي).. فمن املهم أن يفكر املهتمون 
بالوضع العريب واإلسالمي أن ال تكون هذه (خريطة طريق) وأنه لكي 
يتغري وضع الشيعة يف منطقة ما فال بد من مثل هذه العمليات العنيفة!.
يتحدث اسحاق نقاش عن هذه املطالب وأهنا تتلخص يف التايل:

١- تعيني شيعة يف الربملان واحلكومة واخلدمات بحسب نسبتهم 
من السكان.

٢- تدريس الفقه الشيعي يف كلية القانون.
(١) د. ويل نرص، صحوة الشيعة،  ص٨٠.
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٣- ضم عضو شيعي إىل أقسام املحكمة يف قضايا املرياث.
٤- حرية الصحافة.

٥- توزيع عوائد الوقف عىل كل املؤسسات اإلسالمية بام فيها الشيعية.
٦- استثامر موارد حكومية يف الصحة والتعليم يف مناطق الشيعة.

وأنـت تر عزيـزي القارئ أهنا من السـهولة بمـكان، وغاية يف 
اإلنصاف! 

الشيعة وفرتة االنقالبات عىل امللكية: 
باسـتثناء فرتة عبد الكريم قاسـم التي ما بقيت إال لفرتة وجيزة، 
كانت احلكومات اجلمهورية هي األشـد سـوءا وسـوادا بالنسبة لشيعة 
العـراق الذين صـاروا منذ بدايات القـرن العرشين أكثريـة متصاعدة، 
فمـورس ضدهـم اإلقصـاء الطائفي ضمـن عمل مربمج، وتـم العمل 
عـىل تفتيت احلوزة العلميـة بالتدريج، وإمهـال مناطقهم.. وتصاعدت 
املواجهة..يف أيام البعثيني وال سـيام فرتة حكومة صدام حسـني.. حيث 

بلغ السيل الزبى!.
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تاريخ الشيعة يف لبنان
عرب أحد الكتاب عن ما جيري يف الوسـط الشيعي هنا وهناك بأنه 
(صحوة الشـيعة)، بينام رأ آخر أن هـذا القرن هو قرن الوعي بالذات 

اجلامعية الشيعية. 
لقد أثـار االنتصار الذي أحرزته املقاومة اإلسـالمية، وتيار أهل 
البيـت A يف لبنـان عـىل العـدو اإلرسائيـيل يف واقعتـني مهمتـني.. 
التساؤل عن مصادر القوة التي يملكها هذا التوجه، وعن التاريخ الذي 

جعل منه هذه القوة.
فكيـف بـدأ التشـيع يف لبنان حتـى وصـل إىل هذا املسـتو من 

الكثافة السكانية والقوة السياسية والعسكرية؟.
نظريتان يف بداية التشيع

هناك نظريتان يف بداية التشيع يف لبنان:
١- األوىل هي الرأي املشهور بني أهل منطقة جبل عامل، والذي 
 ،K يقول بأن التشيع قد بدأ بواسطة أيب ذر الغفاري صاحب رسول اهللا
فإنه ملا بدأ االعرتاض عىل االسـتئثار األموي أيام اخلليفة الثالث، نفي من 
قبله يف البداية إىل الشـام، (وجهة ذلك أنه غري معروف بني أهل الشـام 
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كـام هو معـروف يف املدينة بني أصحـاب النبي والتابعـني الذين يروون 
يف حقـه الكثري من األحاديـث املادحة عن رسـول اهللا، بعكس ذلك يف 
 الشـام حيث ال يعرفون عنه شـيئا فلن جتد دعوته يف تلك املنطقة صد
أو تأثريا)..وعندما سـري إىل الشـام مل يبق يف عاصمتها دمشـق وإنام سري 
إىل األطـراف البعيدة، فكان ذلك سـببا يف أن تنتـرش آراؤه يف أهل تلك 

األطراف خصوصا يف اجلنوب اللبناين.
وقد يستشـهد أصحاب هذا الرأي بوجود مشـهدين يف الرصفند 
وميـس اجلبل ينسـبان أليب ذر الغفاري.. وقد تبنى هـذا الرأي أكثر من 
كتب يف هذه املسـألة.. منهم احلر العاميل(١)، ومنهم السيد حمسن األمني 
العاميل(٢) (الذي رتب عىل هذا القول بأنه سـيعد شيعة لبنان بعد بعض 
أهـل املدينة من أولياء أمري املؤمنني، هم أول من قبل التشـيع) غري أهنم 

ال يذكرون مصدر هذا القول املشتهر بني الناس.
٢- الثانية ما ذهب إليه باحث معارص وهو الشيخ جعفر املهاجر، 

(١) احلر العاميل، حممد بن احلسن: أمل اآلمل،  ص١٤.
(٢) خطـط جبـل عامـل، وأيضـا ذكر ذلك املحقـق الطهراين آقـا بـزرك يف مقدمة كتاب 
الـرصاط املسـتقيم فقال: وكان غـارس بذرة التشـيع يف تلك البالد، من الشـام وما 
واالها، هو الصحايب اجلليل أبو ذر الغفاري،  فقد نفاه عثامن إىل الشـام فالتف أهلها 
حوله، وتنقل يف بعض قراها وكان لدعوته أثرها الطيب، ولغرسه ثمره اجلني ، فقد 
تشيع عىل يده يومذاك كثري من الناس، و نام التشيع شيئا فشيئا يف تلك األطراف حتى 
أصبحت عاملة من بالد الشـيعة املعدودة.. راجع الرصاط املسـتقيم، عيل بن يونس 
العامـيل: ج ٢،  ص٥.. وقـد عزا ذلك إىل تاريخ اليعقويب اجلـزء الثاين، وبالرغم من 
البحـث يف الكتـاب املذكور إال أنـه ال يتبني يشء واضح مما ذكر، فـإن اليعقويب ذكر 
كـام ذكـر غريه حوادث نفي أيب ذر الغفاري إىل دمشـق ثم إىل املدينـة وأخريا الربذة، 
مـن دون إشـارة إىل ذهابه أو تأثريه املذهبي يف جبل عامل بلبنـان، والذي كان قصيا 
بحسـب مقاييس ذلك الزمان عن دمشق.. ومنهم الشـيخ السبحاين يف كتابه أضواء 

عىل عقائد الشيعة ٣٢٠.
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الـذي فنـد هذا الرأي يف كتابه التاسـيس لتاريخ شـيعة لبنان وسـورية، 
واعتربه أسـطورة، بل رأ أن العملية هي عملية إسـقاط، فكام أن أهل 
جبل عامل كانوا قد رفضوا االجتاه الرسمي فعوقبوا عىل ذلك بإبعادهم 
وإقصائهم وهتجريهم، كان أبو ذر وما عاشـه من املعاناة أفضل نموذج 
هلم.. ليتمثلوه، ورأ أن املشـهدين يف الرصفند وميس اجلبل، مها أشبه 

بالنصب الذي يقام يف البلدان لتكريم بعض الشخصيات(١).. 
واختـار رأيا آخر وهو أن تشـيع لبنان كان عىل اثر هجرة ضخمة 
من القبيلة الشـيعية املعروفة مهدان، التي تكامل قدومها إىل الكوفة بعد 
انتقال اإلمام عيل إىل الكوفة واختاذها عاصمة له سنة ٣٦ هـ (بعد حرب 
اجلمل) مبارشة، وإن كانت قد بدأت اهلجرة إليها منذ تأسيسـها الكوفة 
حـوايل سـنة ١٧ هـ، فإهنا كانـت القبيلة األكثر عـددا حينئذ بني القبائل 

القادمة والتي استوطنت الكوفة.
ونحـن نعتقـد أن ما ذهب إليـه الباحث املهاجر هـو األقرب إىل 
الصحة، لوجود قرائن كثرية تشـري إليه وتدل عليه وسـوف نتعرض إىل 

ذكر ما قاله بتلخيص.
قبيلة مهدان الشيعية

أسـلمت عىل يد أمـري املؤمنـني يف اليمن، حيث أقام فيهم سـنة: 
الثامنـة أو التاسـعة كـام يف السـرية احللبيـة. وكانـت الكوفة حمـل إقامة 
اهلمدانيني، وتعد من أكرب القبائل التي استوطنت الكوفة عند تأسيسها، 
وفيام بعد حيث تتابعت هجرة أفرادها من اليمن(٢).. وكانوا يف احلروب 

(١) التاسيس لتاريخ شيعة لبنان وسورية: ص٣٥ .
(٢) اليمـن كان اخلـزان البرشي هلجرات متعددة منها بنو قيلـة الذين هاجروا إىل احلجاز 
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مع اإلمام عيل C ومل يكن مع معاوية أي أحد من مهدان كام نقل عن 
مروج الذهب.

ويقدر عددهم يف الكوفة التي كانت أسـباعا بام بني ٤٠- إىل ٥٠ 
ألفا، باعتبار أن عدد الكوفة كام يف فتوح البلدان، وخطط الكوفة حدود 

٣٠٠ ألف(١)..
يعتقـد املؤلـف أن قبيلة مهـدان التي كانـت األوىل يف الكوفة من 
حيـث العـدد والدور، تراجـع وضعها للغايـة بعد سـيطرة معاوية عىل 
األمـور، إىل حـد أن الباحث يـر كأهنم قد تبخروا مـن الكوفة، وآخر 
مشاركة فاعلة لدهيم كانت أيام اإلمام احلسن املجتبى، فإهنم مل يشرتكوا 
بفاعلية يف قضية كربالء.. وال يف حركة التوابني، بل وال املختار وال ذكر 
هلـا أيضا يف حركة عبد الرمحن بن األشـعث.. وهي فـرتة طويلة (٦١-
٨٣).. وهـذا كله يشـري إىل هجرة مهدان من الكوفـة يف معظمها.. متاما 
مثلـام حدث لألشـعريني (من مذحـج) الذين هاجروا مـن الكوفة عىل 
اثر هزيمة بن األشـعث وقد كانوا شـاركوا معه! واجتهوا إىل قم (ويأيت 

احلديث عن هذه اجلهة يف تشيع إيران).
يشء عن إسالم اليمن ودور مهدان:

 C قد بعث اإلمام عليا K يتحدث كتاب السرية عن أن النبي

واسـتقروا يف املدينـة وعرفـوا فيام بعد باسـم األوس واخلـزرج. ومنهـم عاملة التي 
هاجـرت يف وقـت مبكر إىل لبنان، وسـكنت اجلبل الذي سـمي بعد ذلك باسـمها، 
ويعتقـد أن هجـرة بني عاملـة إىل اجلبل كانت حـوايل ٣٣٢ قبل امليالد. راجع سـيد 

.حسن األمني دولة املوحدين وكتابات أخر
(١) قد يرد تقريب آخر للعد يف احلديث عن التشيع يف العراق، وذلك قد يكون راجعا إىل 

اختالف الفرتات الزمنية، أو اختالف أصحاب التقدير السكاين.
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إىل اليمـن يف آخر سـنة ثـامن من اهلجرة وذلـك بعد فتح مكـة، بعثه إىل 
مهـدان ليدعوهم إىل اإلسـالم فأسـلمت مهدان كلها يف يـوم واحد قال 
املفيـد F يف االرشـاد: ومن ذلـك ما أمجع عليه أهل السـرية أن النبي 
K بعث خالد بن الوليد إىل أهل اليمن يدعوهم إىل اإلسـالم وانفذ 
معه مجاعة من املسـلمني فيهم الرباء بن عازب رمحه اهللا وأقام خالد عىل 
القوم سـتة أشـهر يدعوهـم فلم جيبه أحد منهم فسـاء ذلك رسـول اهللا 
K فدعـا أمري املؤمنـني Cوأمره أن يقفل خالـدا ومن معه وقال 
لـه إن أراد أحد ممن مع خالد أن يعقب معـك فاتركه، قال الرباء فكنت 
ممـن عقب معه فلام انتهينا إىل أوائل أهل اليمن وبلغ القوم اخلرب جتمعوا 
لـه فصىل بنا عيل الفجر ثم تقـدم بني أيدينا فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قرأ 
عىل القوم كتاب رسـول اهللا K فأسـلمت مهدان كلها يف يوم واحد 
وكتـب بذلك أمري املؤمنني إىل رسـول اهللا K فلام قرأ كتابه اسـتبرش 
وابتهج وخر سـاجدا شكرا هللا تعاىل ثم رفع رأسه وجلس وقال السالم 

عىل مهدان ثم تتابع بعد إسالم مهدان أهل اليمن عىل اإلسالم.
وقـال ابـن األثري أنـه قال السـالم عىل مهـدان ثالثا ويف السـرية 
احللبية كان رسـول اهللا K ارسـل خالد بن الوليـد إىل اليمن هلمدان 
يدعوهم إىل اإلسـالم قال الرباء فكنت ممن خرج مع خالد فأقمنا سـتة 
أشهر ندعوهم إىل اإلسالم فلم جييبوا ثم أن رسول اهللا K بعث عيل 
بـن أيب طالـب Cوأمره أن يقفل خالدا ويكـون مكانه فلام دنونا من 
القوم خرجوا إلينا وصىل بنا عيل ثم صفنا صفا واحدا ثم تقدم بني أيدينا 

وقرأ عليهم كتاب رسول اهللا بإسالمهم فأسلمت مهدان مجيعا(١). 
(١) الشـافعي خمتـرصاً يف كتاب األم، ج ١، ص ١٥٩: والسـيد األمـني مفصال يف أعيان 

الشيعة: ج١، ص٤١٠.
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إسـالم مهدان هبـذا الشـكل (الدراماتيكي) والرسيـع، وقبوهلم 
الديـن عـىل يد اإلمـام عيل C يف يـوم واحد، بينام مكـث فيهم غريه 
مدة من الزمن ومل يقبلوا منه، حدد وجهتهم املسـتقبلية يف الوالء القوي 
لإلمام C، ومنارصهتم إياه واختيارهم طريقه عندما تفرقت الطرق 

باملسلمني.
وكانت حـروب اإلمام C أيام خالفتـه الظاهرية هي امليدان 
الـذي ظهرت فيـه تضحيـات اهلمدانيني.. ففـي حرب اجلمـل فكانوا 
يتنافسون مع ربيعة يف الفوز بالوسام األعىل للتضحية والقتال بني يدي 
اإلمـام C، ويبادرون ملنازلة أعدائه كام قال سـعيد بن قيس اهلمداين 

قائدهم فيها:
قحطاهنـا أقبلـت  للـويص  مهداهنـاقـل  تكفيكهـا  هبـا  فـادع 

إخواهنـا  وهـم  بنوهـا  هـم 
وأمـا يف حـرب صفني، فقد >قتل بنو مهـدان خلقا كثريا من أهل 

الشام، فقال معاوية: بنو مهدان أعداء عثامن<(١).
وشكر هلم اإلمام عيل C موقفهم ذاك، فمدحهم نثرا وشعرا، 

ومما يؤثر عنه فيهم قوله:
بالقنـا تقـرع  اخليـل  رأيـت  دوامـيوملـا  العيـون  محـر  فوارسـها 
جـذاموناد ابن هند ذا الكالع وحيصبا وحـي  حلـم  يف  وكنـدة 
هـم الذيـن  مهـدان  وسـهاميتيممـت  جنتـي  أمـر  نـاب  إذا 
فأجابنـي دعـوة  فيهـم  لئـاموناديـت  غـري  مهـدان  مـن  فـوارس 
غـداة الوغـا مـن يشـكر وشـبامفـوارس من مهـدان ليسـوا بعزل

(١) ابن شهر آشوب،  مناقب آل أيب طالب: ج ٢، ص ٣٥٦.
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ويـامومن أرحب الشـم املطاعني بالقنا السـبيع  وأحيـاء  ورهـم 
كـرامومـن كل حي قـد أتتنـي فوارس اللقـاء  يف  نجـدات  ذوو 
ختالـه وعضـب  ردينـي  إذا اختلـف األقوام شـعل رضامبـكل 
منهـم احلقيقـة  حامـي  سـعيد بن قيـس والكريـم حيامييقودهـم 
وكانـوا لد اهليجـا كرشب مدامفخاضوا لظاها واصطلوا برشارها
فإهنـم اجلنـان  مهـدان  اهللا   يف كل يـوم خصامجـز سـهام العد
يزينهـم وديـن  أخـالق  كالمهلمـدان  وحسـن  القـوا  إذا  ولـني 
ورهطـه النبـي  حيبـون  كهـامأنـاس  غـري  اهليجـاء  إىل  رساع 
بسـالم(١)فلـو كنـت بوابـا عـىل بـاب جنـة ادخلـوا  هلمـدان  أقـول 

وبـرز منهم يف صحابته غـري واحد من الرجال والنسـاء، فمنهم 
سعيد بن قيس اهلمداين، قائد مهدان يف صفني والذي تقدم ذكره يف شعر 
اإلمـام C باعتباره حامي احلقيقة! وكان املسـارع يف االجابة لالمام 
عندمـا اسـتنهض النـاس لقتال أهل الشـام، فقد قام هذا قائـال: يا أمري 
املؤمنني واهللا لو أمرتنا باملسـري إىل قسـطنطينية ورومية مشـاة حفاة عىل 
غـري عطاء وال قوة مـا خالفتك أنا وال رجل من قومـي، قال: فصدقتم 
جزاكـم اهللا خـريا(٢). وعندما اختلـف الناس يف قضية رفـع املصاحف 
جاء سـعيد بن قيـس يف قومه لالمام ينتظرون منه األمـر قائال: ها أنا ذا 
وقومـي ال نرادك وال نرد عليك فمرنا بام شـئت. قال C اما لو كان 
هذا قبل سـطر الصحيفة ألزلتهم عن عسـكرهم أو تنفرد سـالفتي قبل 
ذلك، ولكن انرصفوا راشدين، فلعمري ما كنت ألعرض قبيلة واحدة 

للناس(٣).
(١) األمحدي امليانجي، مكاتيب الرسول: ج٢،  ص٦٧٦.
(٢) إبراهيم بن حممد الثقفي، الغارات: ج ٢، ص ٦٣٧.

(٣) هنج السعادة، الشيخ املحمودي: ج ٨، ص٤٧٤/٤٧٣.
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ومنهـم احلارث (األعور) بـن عبد اهللا اهلمداين الـذي أثنى عليه 
باإلضافة إىل علامء الشيعة، عدد من رجاليي السنة فقد >عده ابن قتيبة يف 
املعارف ص ٣٠٦ من الشيعة يف عداد صعصعة بن صوحان وأصبغ بن 
نباتـه وأمثاهلام، وترجم له الذهبـي يف (ميزان االعتدال)، ج ١ ص٢٠٢ 
وقال: من كبار علامء التابعني. ونقل هو وابن حجر يف هتذيب التهذيب 
ص١٤٥ عـن أيب بكـر ابـن أيب داود أنه قـال: كان احلـارث أفقه الناس 
وأحسـب الناس، وأفرض الناس، تعلـم الفرائض من عيل C. ويف 

(خالصة هتذيب الكامل) ص ٥٨: انه أحد كبار الشيعة<(١).
 :C اإلمام فقد ناد ،C وكان من كتاب علم أمري املؤمنني
من يشرتي علام بدرهم، فقام احلارث واشرت صحفا بدرهم، وجاء إىل 
اإلمام فكتب له علام كثريا، حتى قيل إنه ليس أحد أعلم بفريضة منه(٢).. 
وكان خيصه بمحبته ويبادله إياها كام ذكر ذلك العالمة األميني يف الغدير 
فقـال: ورد قوم من الشـيعة عىل اإلمام وهو فيهـم فجعل يعني احلارث 
يتـأود يف مشـيته وخيبط األرض بمحجنه وكان مريضـا فأقبل عليه أمري 

املؤمنني C وكانت له منه منزلة فقال: كيف جتدك يا حارث؟!.
قال: نال الدهر مني يا أمري املؤمنني! وزادين أوارا وغليال اختصام 

أصحابك ببابك!.
قـال: وفيم خصومتهم؟ قال: يف شـأنك والبليـة من قبلك، فمن 
مفـرط غـال، ومقتصد قـال، ومن مـرتدد مرتـاب، ال يـدري أيقدم أو 

حيجم.
(١) الغدير، ج ١١، ص ٢١٨.
(٢) الغارات، ج٢، ص ٧١٨.



٨٥

قال: فحسبك يا أخا مهدان؟ أال إن خري شيعتي النمط األوسط، 
إليهم يرجع الغايل وهبم يلحق التايل.

قال: لو كشفت فداك أيب وأمي الرين عن قلوبنا وجعلتنا يف ذلك 
عىل بصرية من أمرنا.

قـال: فذاك فإنه أمر ملبوس عليـه، إن دين اهللا ال يعرف بالرجال 
بل بآية احلق، فاعرف احلق تعرف أهله، يا حار! إن احلق أحسن احلديث 
والصادع به جماهد، وباحلق أخربك فأعرين سمعك ثم خرب به من كانت 
لـه حصانة من أصحابك أال إين عبد اهللا وأخو رسـوله و صديقه األول 
يف امتكـم حقـا، فنحن األولـون ونحن اآلخـرون، أال وأنـا خاصته يا 
حـار! وخالصته وصنـوه ووصيه ووليه صاحب نجـواه ورسه، أوتيت 
فيهم الكتاب وفصل اخلطاب وعلم القرون واألسـباب، واسـتودعت 
ألـف مفتـاح يفتـح كل مفتاح ألف بـاب يفيض كل بـاب إىل ألف ألف 
عهـد وأيـدت. أو قال: امددت بليلـة القدر نفـال، وإن ذلك ليجري يل 
ومن اسـتحفظ من ذريتي ما جر الليل والنهار حتى يرث اهللا األرض 

ومن عليها.
وأبرشك يا حارث! ليعرفني والذي فلق احلبة وبرء النسـمة وليي 
وعـدوي يف مواطـن شـتى، ليعرفني عند املـامت وعند الـرصاط وعند 
املقاسـمة قال: وما املقاسـمة يا موالي؟! قال: مقاسـمة النار أقاسـمها 

قسمة صحاحا أقول: هذا وليي وهذا عدوي.. 
ومنهـم غـري واحدة مـن النسـاء اهلمدانيات الاليت كن يشـجعن 
أقارهبـن يف املعركة عىل قتال جيش معاويـة ونرصة اإلمام C، حتى 
اسـتقدمهن معاويـة فيـام بعـد استشـهاد اإلمـام لتوبيخهـن ولكن كان 
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مواقفهن يف تلك احلوادث شـجاعة وصامـدة كمواقفهن يف احلروب.. 
منهن سـوادة بنت عـامرة التي وفدت عىل معاوية بن أيب سـفيان هلا فلام 

دخلت عليه قال هيه يا بنت األسك الست القائلة يوم صفني:
االقـرانشـمر كفعـل أبيك يـا ابـن عامرة وملتقـى  الطعـان  يـوم 
ورهطـه واحلسـني  عليـا  هبـوانوانـرص  وابنهـا  هلنـد  واقصـد 
حممـد النبـي  أخـو  اإلمـام  اإليـامنان  ومنـارة   اهلـد علـم 
لـواءه أمـام  ورس  احلتـوف  وسـنانفقـه  صـارم  بأبيـض  قدمـا 

قالت: إي واهللا ما مثيل من رغب عن احلق أو اعتذر بالكذب!.

قال هلا: فام محلك عىل ذلك؟. قالت: حب عيل C واتباع احلق!.
قال: فو اهللا ما أر عليك من اثر عيل شيئا.

قالت: أنشـدك اهللا يا أمري املؤمنـني وإعادة ما مىض وتذكار ما قد 
نيس. قال: هيهات ما مثل مقام أخيك ينسى وما لقيت من أحد ما لقيت 
من قومك وأخيك. قالت صدق فوك مل يكن أخي ذميم املقام وال خفي 

املكان كان واهللا كقول اخلنساء:
بـه اهلـداة  لتأتـم  صخـرا  نـاروان  رأسـه  يف  علـم  كأنـه 

قال: صدقت! لقد كان كذلك. فقالت: مات الرأس وبرت الذنب وباهللا 
أسال أمري املؤمنني إعفائي مما استعفيت منه!. قال: قد فعلت فام حاجتك؟.

قالت: انك أصبحت للناس سـيدا وألمرهم متقلدا واهللا سائلك 
مـن أمرنـا وما افـرتض عليك مـن حقنا وال يـزال يقدم علينـا من ينوه 
بعزك ويبطش بسـلطانك فيحصدنا حصد السنبل ويدوسنا دوس البقر 
ويسـومنا اخلسيسـة ويسـلبنا اجلليلة! هذا برس بن أرطاة قـدم علينا من 
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قبلـك فقتل رجـايل واخذ مايل ولـوال الطاعة لكان فينا عـز ومنعة فاما 
عزلته عنا فشكرناك وأما ال فعرفناك!.

فقـال معاوية: أهتدديني بقومك لقد مهمـت ان أمحلك عىل قتب 
أرشس فأردك إليه ينفذ فيك حكمه فأطرقت تبكي ثم تقول:

قـرب فأصبـح فيـه العـدل مدفونـاصـىل االلـه عـىل جسـم تضمنـه
مقرونـاقـد حالـف احلق ال يبغـي به بدال واإليـامن  باحلـق  فصـار 

.!C قال هلا: ومن ذلك؟ قالت: عيل بن أيب طالب
قال: وما صنع بك حتى صار عندك كذلك؟.

قالـت: قدمـت عليه يف رجـل واله صدقتنـا قدم علينـا من قبله 
فكان بيني وبينه ما بني الغث والسـمني فاتيت عليا C ألشـكو إليه 
مـا صنع بنـا فوجدته قائـام يصيل فلام نظـر إيل انفتل من صالتـه ثم قال 
يل برأفـة وتعطف ألك حاجة؟ فأخربته اخلـرب فبكى ثم قال: اللهم انك 
أنت الشـاهد عيل وعليهم اين مل آمرهم بظلم خلقك وال برتك حقك ثم 
اخـرج مـن جيبه قطعة جلد كهيئة طرف اجلواب فكتب فيها ‹ بسـم اهللا 
الرمحن الرحيم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل وامليزان بالقسط 
وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا يف األرض مفسدين بقية اهللا خري 
لكـم ان كنتم مؤمنني وما انا عليكـم بحفيظ إذا قرأت كتايب فاحتفظ بام 
يف يديك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك والسـالم فأخذته 

منه واهللا ما ختمه بطني وال خزمه بخزام فقراته.
فقـال هلا معاويـة: لقد ملّظكم ابن أيب طالب اجلرأة عىل السـلطان 

فبطيئاً ما تفطمون!.



٨٨

ثـم قال: اكتبـوا هلا برد ماهلا والعدل عليهـا! قالت: إيل خاص أم 
لقومي عام؟.

قـال: مـا أنت وقومك قالت هي واهللا اذن الفحشـاء واللوم ان مل 
يكن عدال شامال وإال فانا كسائر قومي قال اكتبوا هلا ولقومها(١). 

ومنهن الزرقاء اهلمدانية وغريمها..
كان مـن الطبيعي وقد بـدأ الضغط عىل أنصار اإلمـام يف الكوفة 
وتعرضهـم لصنـوف االضطهـاد السـيايس واحلرمـان املـايل، واإليذاء 
االجتامعي(٢).. وكل ذلك كان بمراسـيم حكوميـة كام يذكر املدائني يف 

(١) ابن طيفور، بالغات النساء: ٣٠.
(٢) بلـغ ذروة ذلـك يف أيام احلجاج الثقفي، فها هو جيرب زعيم مهدان، أن يزوج ابنته صاغرا 
من شـخص من حي من قحطـان أعداء مهدان العقديني ومقاتليهـم يف صفني كام نقله 
أهـل السـري: فقـد ورو ابن الكلبي عن أبيـه، عن عبد الرمحن بن السـائب، قال: قال 
احلجـاج يومـا لعبـد اهللا بن هانئ -وهـو رجل من بنـي أود- حي من قحطـان، وكان 
رشيفا يف قومه قد شهد مع احلجاج مشاهده كلها وكان من أنصاره وشيعته-: واهللا، ما 
كافأتك بعد، ثم أرسـل إىل أسـامء بن خارجة سـيد بني فزارة أن زوج عبد اهللا بن هانئ 
بابنتك، فقال: ال، واهللا، وال كرامة، فدعا بالسياط، فلام رأ الرش قال: نعم أزوجه، ثم 
بعث إىل سـعيد بن قيـس اهلمداين رئيس اليامنية زوج بنتك من عبـد اهللا بن أود، فقال: 
ومن أود؟ ال واهللا ال أزوجه وال كرامة، فقال: عيلّ بالسيف، فقال: دعني أشاور أهيل، 
فشـاورهم فقالوا: زوجه وال تعرض نفسك هلذا الفاسـق، فزوجه. فقال احلجاج لعبد 
اهللا: قـد زوجتك بنت سـيد فزارة وبنت سـيد مهـدان وعظيم كهالن ومـا أود هناك!، 
فقال: ال تقل -أصلح اهللا األمري- ذاك، فإن لنا مناقب ليسـت ألحد من العرب، قال: 
وما هي؟ ما سـب أمري املؤمنني عبد امللك يف ناد لنا قط. قال: منقبة واهللا، قال: وشـهد 
منـا صفني مع أمري املؤمنني معاوية سـبعون رجال، ما شـهد منا مـع أيب تراب إال رجل 
واحد وكان واهللا ما علمته امرء سـوء، قال: منقبة واهللا، قال: ومنا نسـوة نذرن إن قتل 
احلسـني بـن عيل أن تنحر كل واحدة عرش قالئص، ففعلـن، قال: منقبة واهللا، قال: وما 
منـا رجـل عرض عليه شـتم أيب تراب ولعنه إال فعل وزاد ابنيه حسـنا وحسـينا وأمهام 

فاطمة، قال: منقبة واهللا.. (راجع: رشح النهج، ج٤، ص٦١).



٨٩

كتابه األحداث، وغريه من مؤرخي تلك الفرتة أن خيتار هؤالء املواجهة 
أو املهاجـرة أو املهادنـة.. ومل تكن الظروف تتحمـل اخليار األول، وال 
أنفسهم تتحمل اخليار األخري فبقي املتوسط وهو أن هياجروا إىل أماكن 
بعيـدة عن مركز االضطهاد.. وهلذا فعىل اثـر األحداث التي تلت (عام 
اجلامعة) هاجر اهلمدانيون من الكوفة، وتوجهوا إىل جهتني: سكن قسم 
منهم محص (الشـام)، ومىض القسـم اآلخـر إىل بعلبك بلبنـان.. وربام 
يشري إىل هذا الوجود يف محص خطاب عبد امللك هلم بأهنم أهل الكويفة 

مقرعا ومعرضا..
بينام أشـار ياقوت احلموي بأن أهل محص كانوا اشـد الناس عىل 
عـيل ومع معاويـة (يف أول األمر) فلـام انقىض ذلك الزمـان صاروا من 
(غالة الشـيعة). وهذا يشـري إىل األثر عىل الصعيـد املذهبي الذي خلفه 
اهلمدانيـون يف احلمرييني الذين سـكنوا إىل جانبهم يف محص وقد كانت 
مهدان من مجلة القبائل التي سكنت محص كام يقول ابن واضح اليعقويب 

يف كتابه البلدان(١).
****

بطبيعـة احلـال لن يكون احلديث عن هـذه املناطق ضمن املفهوم 
السـيايس احلديث هلـا كأجزاء من دول تفصلها حـدود عن بعضها، بل 
ينبغـي أن يكون احلديث ضمـن املنظور التارخيي الـذي كان يعترب هذه 
املناطـق واحدة من الناحيـة اجلغرافية.ولذلك يمكن القـول أن مناطق 
حلـب وجبلة والالذقية يف السـاحل السـوري، وطرابلـس وبعلبك يف 
لبنان كانت منطقة واحدة من حيث سـكن القبيلة اهلمدانية وتأثريها يف 

(١) التأسيس: مصدر سابق.
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.جوارها من القبائل العربية األخر
بـل امتد التشـيع إىل أطراف فلسـطني واألردن، فهذا املقديس يف 
أحسـن التقاسـيم يقول (ح ٣٧٥): أهل طربية ونصـف نابلس وقَدَس 
ن شـيعة.. وأهـل طربية هم قوم من األشـعريني كام يف بلدان  وأكثـر عامّ
اليعقويب (واألشعريون من مذحج) نسبا، وإخوة مهدان عقيدة ومذهبا. 
كام كان التشـيع موجودا يف ديار بكر، ويشـري إىل ذلك أن أرسة مؤسس 

الدولة احلمدانية كانت يف تلك الديار.
منتصف القرن الرابع: طور وضوح احلالة الشيعية:

يمكن اعتبـار القرن الرابع اهلجري وما بعده طور وضوح احلالة 
الشيعية يف املنطقة الشامية (شامل الشام ولبنان) ففي هذه الفرتة استطاع 
احلمدانيـون السـيطرة عىل حلـب واملوصل ثم دمشـق ومـا جاورها.. 
وبالرغم من أهنم شجعوا األدب والثقافة والعلم عموما، إال أن حرصهم 
عىل إبراز احلالة الشـيعية كان واضحا، وما قصائد أيب فراس احلمداين، 
إال شاهد عىل ذلك. ونحن ال نستطيع أن نقبل ما ذكره الباحث املهاجر 
من اعتباره (فرتة احلمدانيني من باب االنتهازية العسـكرية فرض عليها 
فرضـا أن تتخذ قناعا شـيعيا بسـبب احلاجة إىل التامهـي والتجانس مع 
اجلمهـور)(١)، فهـو وإن صـح أن اجلمهور كان شـيعيا يف حلب يف تلك 

الفرتة، إال أن ذلك ال ينفي كون مذهبية احلمدانيني عقدية!.
>قـال ياقوت: حلب مدينـة عظيمة طيبة اهلـواء صحيحة األديم 
واملـاء اهـ، دخلها التشـيع قبل عهد احلمدانيـني وانترش وقوي فيها عىل 
عهدهم قال ابن كثري الشامي يف تارخيه: كان مذهب الرفض فيها يف أيام 

(١) التأسيس ٨٦: مصدر سابق.
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سلطنة األمري سيف الدولة بن محدان رائجا رواجا تاما<(١).
هـذا يف حلب وأطرافها، وأما بعلبك فيشـري أبو واضح اليعقويب 
يف كتابـه البلدان إىل أن يف أطراف بعلبك قوما من اليمن، وكان ذلك يف 

أواخر القرن الثالث(٢).
ويالحظ أن يف بعلبك بابا باسم باب مهدان، وكام يرصح الذهبي 

بغلبة (الرافضة) عىل تلك الناحية.
دولة بني عامر يف طرابلس:

يتحدث املؤرخون(٣) عن دولة شـيعية نشـأت يف طرابلس الشام 
(متييـزا هلا عن طرابلـس الغرب يف لبيبا)، فإن بني عامر كانوا شـيعة من 
سـادات كتامة من بالد املغرب وجـاءوا منها إىل مرص مع الفاطميني ثم 
جاءوا إىل طرابلس الشام وكانوا قضاهتا وحكامها، وكان أهل طرابلس 

الشام يف ذلك العرص إمامية اثني عرشية.
وبقيـت بأيدهيـم نحوا من ٨٠ سـنة من أواسـط القـرن اخلامس 
اهلجـري إىل سـنة ٥٠٢هــ، حـني اخذهـا منهـم الفرنـج يف احلـروب 

الصليبية. 
ويذكـر كـام يف دائرة املعارف اإلسـالمية اسـم بني عـامر مقرونا 
بمدينـة طرابلـس يف أوج عظمتهـا. وكـام كانـت حلب يف عهد سـيف 
الدولـة احلمداين مركزا للشـعر كذلك كانت طرابلـس يف عهد القايض 
احلسـن بن عامر مركزا ممتازا للحركة العلمية، فقد كان فيها مكتبة يقال 

(١) أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني، ج٢٠٠/١.
(٢) املهاجر، جعفر، يف التأسيس لتاريخ الشيعة يف لبنان وسورية.

(٣) أعيان الشيعة، السيد حمسن األمني، ج ٢١٧/٥.
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إهنـا كانـت تضم ما يربو عـىل مائة ألف جملـد. كتاب ومن هـذه املكتبة 
انتـرش العلـم يف انحاء املدينـة حتى قال املؤرخـون ان طرابلس صارت 
مجيعها دار علم ويف هذه املكتبة مائة وثامنون رجال ال عمل هلم اال نسخ 
الكتب يتناولون مقابل صناعتهم مرتبات وهلا أناس خمصصون للبحث 

عن الكتب ورشائها جلمعها يف هذه املكتبة.
وأما نارص خرسو فقد وصف طرابلس يف الثلث األول من القرن 
اخلامس (سـنة ٤٣٨) بأن سـكاهنا شيعة وأهنم شـيدوا مساجد مجيلة يف 
كل البـالد. وعندمـا وصـل إىل (صور) يف اجلنوب، ذكـر أن أكثر أهلها 

شيعة.
ويعطينـا ابـن جبري االندلـيس صورة عن دمشـق وقـد زارها يف 
٥٨٠هــ، فقـال يف كتابـه الرحلة: وللشـيعة يف هذه البـالد أمور عجيبة 
وهم أكثر من السـنيني هبـا، وقد عمروا البالد بمذاهبيهـم املختلفة! ثم 

يتحدث عن املشاهد املرتبطة بآل البيت يف الشام.
كـام أن تواجد علـامء الطائفة يف املنطقة يشـريإىل وجوده التشـيع 
وتأصلـه فيهـا.. وذلك أن انبعـاث حركة علمية وبـروز علامء من نفس 

 Å} املنطقـة ال بد أن ينبئ عن وجود مجاهريي مهم، ينبعث منهم
.{È Ç Æ

علامء عىل مستو الطائفة وعوائل علمية:
ولو تأملنا يف تلك الفرتة لوجدنا أن املنطقة قد أبرزت علامء ليسوا 
 منطقة سـورية أو لبنان بل كانوا بمسـتواهم عىل مسـتو عىل مسـتو
علامء الطائفة الكبار! بل برز يف تلك املنطقة ظاهرة العوائل العلمية مثل 

(آل أيب شعبة) و (بني زهرة).
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فمن علامء تلك املنطقة يف تلك الفرتة: 
* الشـيخ عيل بن احلسن بن شـعبة: مؤلف الكتاب القيم (حتف 
العقـول عـن آل الرسـول).. تـويف يف حـدود ٣٧١هـ، قال عنه السـيد 
حسـن الصدر يف كتابه تأسيس الشـيعة لعلوم اإلسالم: >شيخنا األقدم 
وإمامنـا األعظم له كتاب حتف العقول فيام جاء يف احلكم واملواعظ عن 

آل الرسول، كتاب جليل مل يصنف مثله...<.
* الشـيخ أبو الصالح تقي الدين بن نجم احللبي صاحب كتاب 
الكايف يف أصول الدين وفروعه (٣٤٧-٤٤٧هـ) والذي ترمجه الشـيخ 
الطويس مع أنه اسـتاذه فقال: تقي الدين بـن نجم ثقة له كتب قرأ علينا 
وعىل املرتىض (١) كام ذكره الشـهيد الثاين بقوله: >الشـيخ الفقيه السـعيد 

خليفة املرتىض يف البالد احللبية<.
* والشـيخ أبـو الفتـح حممـد بـن عـيل الكراجكـي الطرابلـيس 
(ت٤٤٩هــ) صنـف كتبا كثـرية جدا، وهو مـن تالمذة الشـيخ املفيد، 
والرشيـف املرتـىض، أخـذ عنهام ثم عـاد إىل بلده طرابلـس وبقي فيها، 
ويظهر من مقدمة بعض كتبه انتشـار الشيعة يف أنحاء متعددة من لبنان، 
فقـد كتـب كتـاب (انتفـاع املؤمنني مـن أمـوال السـالطني) لإلخوة يف 
صيـدا، وأحكام النكاح لألمـري ذخر الدولة يف صيدا، وكتب (األصول 
يف مذهـب آل الرسـول) وكان ذلـك لإلخوة بصور، وكتاب (الرسـالة 

النارصية) لنارص الدولة يف دمشق.
* الشـيخ أبو القاسـم عبد العزيز بن نحرير بـن براج الطرابليس 
(ت ٤٨١ هـ)، تلميذ السـيد املرتىض، وزميل الشـيخ الطويس يف ذلك 

(١) رجال الطويس، ص ٤٥٧.
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وتلميـذه بعـد املرتـىض، املعروف بالقـايض ابن الـرباج صاحب كتاب 
(املهـذب) يف الفقه واجلواهر، املعامل، املنهاج، الكامل، روضة النفس يف 
أحـكام العبادات اخلمس، املقرب، املهذب، التعريف، رشح مجل العلم 
والعمل للمرتىض F، توىل قضاء طرابلس عرشين سـنة وقيل ثالثني 

سنة..
* السـيد أبـو عـيل ابن أيب الفضـل املجد احللبـي صاحب كتاب 
 (إشـارة السـبق إىل معرفة احلق) يف أصول الدين وفروعه، والذي ير

بعض العلامء أنه كان معارصا للشيخ الطربيس (ت ٥٤٨ هـ).
* والسـيد أبـو املكارم بن زهـرة صاحب كتاب غنيـة النزوع إىل 

علمي األصول والفروع (٥١١- ٥٨٥هـ).
الشيعة يواجهون املغول يف البقاع(١):

عندمـا وصـل املغول إىل البقاع اللبناين سـنة ٦٥٨ هـ، كان هناك 
موقفان: موقف غري شـيعي، تزعمه تقي الدين احلشـائيش، وهو طبيب 
شـعبي اسـتفاد من خربته بالطب الشـعبي، ليقدم للمغـول الوصفات 
الطبيـة، وأنقـذ مجاعته بعـد أن تزعم وفدا إىل دمشـق وعـاد من املغول 

بصك أمان!.
وموقف شيعي ناد فيه باجلهاد فقيه شيعي بعلبكي هو أمحد بن 
احلسـن بن مـيل البعلبكـي، (٦١٧-٦٩٩هـ) وظل يشـن الغارات عىل 
طريقـة حرب العصابات عىل املغول وكان معـه قريب من عرشة آالف 

شخص!(٢).
(١) للتفصيل يف هذا املوضوع راجع التأسيس لتاريخ الشيعة: مصدر سابق.

(٢) هنا ال بد أن نشـري إىل سياسـة الكيل بمكاييل متعددة عند بعض الطائفيني، فهم هنا 
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بعد اندحـار املغول برز آل حرفوش (احلرافشـة) كعائلة شـيعية 
وصاروا أسياد املنطقة..وشادوا فيها املساجد وظلت أمارهتم ملدة قرنني 
من الزمان. ويف نفس الفرتة برزت كرك نوح غرب البقاع كمركز علمي 

شيعي.
القرن الثامن ومرجعيات شيعية:

ظهر للشيعة علامء وجمتهدون عىل مستو عال من املعرفة، حتى 
جتاوزوا حميطهم املحيل يف مرجعيتهم إىل بقية أنحاء العامل الشيعي.

* فهذا الشـيخ حممد بن مكي العاميل (الشهيد األول): (٧٣٤- 
٧٨٦هــ)، يُطلـب مـن قبـل حكومـة (الرسبداريـة) التي تأسسـت يف 
خراسـان عىل يد الشـيعة االثني عرشية بعد ثورهتم عىل املغول، ليكون 
شـيخ اإلسـالم يف تلك الدولة الناشـئة، األمر الذي اعتذر عنه، وكتب 
هلـم (اللمعة الدمشـقية) يف فروع الفقه. وقد جـاء يف ترمجته أنه قرأ عىل 
علـامء جبل عامل.قبل أن يذهب إىل العراق. كام كان يرتدد عىل دمشـق 
الرشـاد املؤمنني فيها، وبعض كتبه ألفها ايام كونه فيها. وهذا يشـري إىل 
توطن العلم الديني يف جنوب لبنان حيث كانت بلدته.. وانتشار احلالة 

الشيعية إىل دمشق.

ال يرون بأسا يف قيام هذا الزعيم االجتامعي بتأمني وضع قبيلته وقومه وأهل مذهبه، 
ووقايتهـم من املواجهـة مع املغول الذين كانـوا كالعاصفة تقتلع مـا أمامها، فوصل 
إىل نتيجـة أن مـن احلكمة أن يأخـذ األمان هلم.. وقد نختلـف أو نتفق معه لكن هذا 
تقديـره ملصلحـة قومـه يف ذلك الزمان.. ولكن من اخلطأ أن نحسـب هـذا تآمرا من 
قبل أهل السـنة مع املغول وسـعيا منهم لتثبيت احتالهلم لبالد اإلسالم ، فهال وسع 
الفيلسـوف العامل نصري الدين الطويس وعلامء احللة الفقهاء من العذر ما وسـع تقي 

الدين احلشائيش!. 
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بل إنه >قد اسـتحدث الشـهيد األول نظاما خاصا جلباية اخلمس 
وتوزيع العلامء يف املناطق، وكان هلذا العمل الفكري والثقايف والتنظيمي 
الـذي هنض به الشـهيد ومن خلفه من فقهاء الشـيعة دور كبري يف حفظ 

التشيع يف بالد الشام<(١).
وقـد تكرسـت (كرك نـوح يف بعلبك)(٢) كحـارضة علمية مهمة 
لدراسـة العلـم الديني اجلعفري، فانجبت شـخصية بمسـتو الشـيخ 
عـيل عبد العـال املعـروف باملحقق الكركي الشـيخ عيل بن عبـد العال 
(ت٩٤٠هـ) صاحب جامع املقاصد والذي كانت دراسـته يف معظمها 
يف تلك املنطقة والذي بقي يف بلده كرك مدرسـا ومفتيا إىل أن اسـتدعاه 

الشاه طهامسب الصفوي ليكون شيخ اإلسالم يف بالد إيران. 
>إن إنجـاب اجلامعة الشـيعية لفقيه أو فقهـاء، عالمة ال ختطئ يف 
أمرين هامني يتصالن بدرجة وعي هذه اجلامعة وبالظروف التارخيية التي 

(١) الغروي حممد هادي يف مقدمة رياض املسائل: ج١، ص٦٦.
(٢) كانت بلدة الكرك معقال للشـيعة منذ الفتح اإلسـالمي، بسبب وجود بعض القبائل 
املوالية لإلمام عيل C مع اجليوش التي فتحت بالد الشام ودخلت البقاع، أمثال 
اهلمدانيـني وخزاعة التي تفرع منها احلرافشـة (!)، وحتـى األوزاعي الذي درس يف 
الكـرك يبـدو متأثرا بطريقة الشـيعة يف الروايـة عن أهل البيـت. وانحرصت تراجم 
األعالم الكركيني الذين عثرت عليهم يف بطون الكتب خالل قرون عدة عىل الشيعة 
فقط، ومل أقع عىل ترمجة واحدة لعامل كركي من املذاهب األربعة. وازدهرت مدرسـة 
الكرك يف القرنني العارش واحلادي عرش وبلغت درجة مرموقة من حيث عدد العلامء 
والطالب، وأنـواع العلوم التي تعطى وطرق التدريس، فقصدها طالب املعرفة من 
خمتلف األقطار، وخصوصا من جبل عامل، أمثال الشهيد الثاين زين الدين اجلبعي، 
الـذي رحـل إىل كرك نوح طلبا لألخذ من مشـاخيها، يرافقه الشـيخ حسـني بن عبد 
الصمـد -والد البهاء- ومـن العلامء الذين أموا الكرك وقرأوا عىل مشـاخيها عيل بن 
هـالل اجلزائـري..، راجـع: جامـع املقاصد، املحقـق الكركـي، ج١، تكملة مقدمة 

التحقيق: ص٢٨.
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جتتازها: أوهلام: أن هذه اجلامعـة تدرك ذاتيتها الثقافية بل وخصوصيتها 
ومتيزها. وثانيهام: أهنا متلك الفرص ملامرسة هذه الذاتية ضمن حد أدنى 
عىل األقل من الرشوط، منها: قسـط كاف من احلرية والشـعور باألمن 

تستند وال بد عىل وضع اجتامعي قوي ومطمئن..<(١).
فكيـف إذا كان الفقيه عىل مسـتو أن يكون شـيخ اإلسـالم يف 

البالد اإليرانية؟.
* الشـهيد الثـاين زين الدين بن عـيل (٩١١- ٩٦٦هــ). وقد بدأ 
دراسـته يف منطقتـه، ثـم يف بلد الشـيخ عيل عبـد العال الكركـي عىل يده، 
غري أنه مل يلبث أن جتول يف أكثر من بلد طلبا للعلم والسـيام عىل يد علامء 
السـنة،فذهب إىل دمشـق ومرص ودرس عىل سـتة عرش مـن علامئها، غري 
أن النقطة التي تشـري إىل حتول اجتامعي هو سـفره إىل القسـطنطينية (سـنة 
٩٥٢هـ) حيث أعجب بـه القايض هناك قطب الدين الرومي بعدما ألف 
له رسالة فيها عرشة علوم من العلوم العقلية والفقه والتفسري، فعظم عنده 
مكانه وطلب منه أن خيتار أي مدرسة يدرس فيها، فاختار املدرسة النورية 
يف بعلبك، وأقام يف بعلبك وكان يفتي عىل املذاهب اخلمسة وعارش أهلها 
مدة من الزمان بأفضل حال. وألول مرة فيام نعهد يعهد بكريس التدريس 

هبذا النحو يف مدرسة خاضعة للحكم العثامين لعامل شيعي..
وعندما عاد إىل موطنه كان حمط االهتامم االجتامعي، مما أثر فيام نعتقد 
عىل موقعية القايض الرسـمي العثامين يف صيـدا (معروف) وهذا ما نالحظه 
يف تقايض الناس عند الشهيد، وانتشار فضله(٢) وتأثريه وما سبب من انتشار 

(١) التأسيس، ص ١١١.
(٢) بلغت مؤلفاته (٧٩ كتابا) منها: الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشـقية، ومسالك 
األفهـام يف رشح رشائـع اإلسـالم ، روض اجلنـان يف رشح إرشـاد األذهـان، متهيد 
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التشـيع يف تلـك املنطقـة (يالحـظ من خالل شـكو هذا القـايض الكيدية 
 .F عليه)، األمر الذي جعل هذا األخري يتآمر عليه حتى استشهد

* ومن أولئك الشـيخ البهائي. حممد بن حسـني بن عبد الصمد 
احلارثي اهلمداين العاميل (٩٥٤-١٠٣٠هـ).

ينتمـي إىل األرسة العربية املعروفـة (مهدان) التي قال فيها اإلمام 
أمـري املؤمنني (فلو كنت بوابا عىل باب جنـة..).. كان أبوه بمنزلة عالية 
من الشاه طهامسب الصفوي، حيث طلبه لريشد الناس يف إيران ويتوىل 

القضاء.
كانت له اسفار كثرية استغرقت حوايل ٣٠ سنة. إىل مرص وفلسطني 
ودمشق وحلب واحلجاز..وله يف كل منطقة مناظرات وتعليم أو تعلم، 
ذكر بعض ذلك يف كتابه سـوانح سـفر احلجاز. فيام بعد اختص به الشاه 
عباس الصفوي، وقربه وكانت له عالقة مميزة مع معارصه السـيد حممد 

باقر الداماد.
كان متنـوع املواهب وامللكات فهو فقيه جميد وأديب بارع، وعامل 
يف الرياضيـات واهلندسـة والفلك.. نعـرف التنوع الـذي كان لديه من 
خـالل تنـوع تالمذتـه، وكتبه: فمنهـم املال صـدرا الشـريازي، ومنهم 

املجليس األول، ومنهم الفيض الكاشاين املفرس واملحدث.
ومن خالل كتبه التي بلغت ١٢٣ كتابا: يف الفقه (٢٩). والتفسري 
واألصـول والرجال وعلوم العربيـة والرياضيات والفلك (٢٠ كتابا). 
القواعـد األصولية والعربية لتفريع األحـكام الرشعية (١٠٠ قاعدة) ، رشح األلفية 
والنفليـة (انطالقـا من حديث للصـالة أربعة آالف حد)، منية املريـد يف آداب املفيد 

واملستفيد.. وغريها.
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واحلكمة والفلسفة.
القرن العاشر قرن التوتر:

يظهـر أن القـرن العـارش كان قـرن التوتر عىل املسـتو اإلسـالمي 
العام، وذلك عىل أثر تصاعد الرصاع والتنافس بني الصفويني القوة الناشئة 

الطاحمة، وبني العثامنيني القوة املسيطرة عىل أكثر مناطق العامل اإلسالمي. 
وقد كان املذهب والدين من األسـلحة التي استخدمها الطرفان 
بشـكل يسء، فقد أثـري التاريخ املذهبـي والطائفي ليخدم السياسـيني، 

واستجلبت النزاعات السابقة لتربر الرصاعات احلالية..
ومع األسف فإن الرصاع السيايس عىل النفوذ الذي كان ناشبا يف 
غرب البالد اإلسالمية، كان يوجد تداعيات سيئة يف بقية املناطق. وتعد 
أيام السـلطان سـليم العثامين من جهة، وأيام الشـاه اسـامعيل الصفوي 

ذروة هذا التوتر..
من املواطن التي أثر فيها بشـكل واضح ذلك التوتر، لبنان حيث 
تعـرض الشـيعة هنـاك إىل جمازر أيـام أمحد اجلـزار.. (ال نريـد أن نقول 
أن تلـك املجـازر كانت بتفاصيلها سياسـة عثامنيـة أو صفوية، فقد يأيت 
أشـخاص يف هذه الفـرتات هلم توجهات وأمزجة خاصة، فيسـتفيدون 
مـن اجلـو العام العدائـي لكي يقومـوا باالنتقام أو القتـل.. بينام لو جاء 

هؤالء يف غري هذه الفرتات مل يستطيعوا ذلك).
فمثلـام حصـل يف العـراق من قتل وتدمـري آلثار أهل السـنة أيام 
سيطرة الشاه اسامعيل عىل بغداد(١) كذلك حدث األمر نفسه يف صفوف 

(١) العراق سياقات الوحدة واالنقسام، بشري موسى نافع.
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الشـيعة يف لبنـان بعدما أصدر القايض نـوح احلنفي فتـواه اجلائرة بقتل 
الشيعة لكفرهم وأن من يشك يف كفرهم فهو كافر(١)!!.

 ،(٢)ويتحـدث الباحثون عن جرائم ارتكبت بتربيـر تلك الفتو
تشتمل عىل القتل واألرس(٣)!.

(١) ذكرهـا السـيد عبـد احلسـني رشف الديـن يف كتابـه الفصـول املهمـة يف تأليـف األمـة، 
ص١٤٤/١٤٣فقـال: وجدنـاه (التكفري) يف باب الردة والتعزيـر من الفتاو احلامدية 
وتنقيحهـا بإمضاء الشـيخ نـوح احلنفي الشـتهار هذيـن الكتابني ورجوع مـن بأيدهيم 
منصـب الفتـو يف اململكة املحروسـة إليهـام. قال يف جواب من سـأله عن السـبب يف 
وجوب مقاتلة الشيعة وجواز قتلهم: إعلم أسعدك اهللا أن هؤالء الكفرة والبغاة الفجرة 
مجعوا بني أصناف الكفر والبغي والعناد، وأنواع الفسق والزندقة واالحلاد، ومن توقف 
يف كفرهم وإحلادهم ووجوب قتاهلم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم... إىل أن قال: فيجب 

قتل هؤالء األرشار الكفار تابوا أو مل يتوبوا، ثم حكم باسرتقاق نسائهم وذرارهيم.
(٢) ذكر ذلك السـيد حسـن الصـدر يف كتابه تكملـة أمل اآلمـل، ص ٤٣٧، يف مواضع 
متعـددة منهـا: يف ترمجة الشـيخ يونـس العاميل حيث قـال بأنه: مـن العلامء االجالء 
املرجوع إليهم يف الرياسـة الدينية، قتله األمري حيدر سـنة الف ومائة وثالثني. وهذا 
األمري حيدر هو والد األمري ملحم صاحب وقعة أنصار الذي أرس من الشـيعة ألف 

وأربعامئة بفتو الشيخ نوح وذلك سنة ١١٤٧.
(٣) أبـاد الشـيخ نوح احلامدي بفتواه ضد الشـيعة من مؤمني حلب وحدهـا أربعني ألفا أو 
يزيدون، وسبيت نساؤهم وهتكت أعراضهم وهنبت أمواهلم وأخرج الباقون منهم من 
ديارهـم إىل نبل والنفاولة وأم العمـد و الدلبوز والفوعة وقراها، وهاجم األمري ملحم 
بن األمري حيدر بسـبب تلك الفتو جبل عامل يف سـنة ١١٤٧ هـ (يوم وقعة أنصار) 
فقتل وسلب وهنب كام فصله بعض زعامء العامليني وقضت حوادث اجلزار وفتنه التي 
بـدأت يف أواخـر القـرن الثاين عرش واسـتمرت إىل نيف ومئتني وألف عـىل معظم آثار 
العامليني ومؤلفاهتم، و كانت مكتبة الشـيخ عيل خاتون الذي أرسه اجلزار حتتوي عىل 
ما يقرب من مخسـة آالف كتاب خمطوط صارت كلها طعمة ألفران قرية عكا كام ذكره 
يل احلجة السيد حسن الصدر F عن بعض املشايخ املعمرين من العامليني ممن وقف 
عـىل بعـض اآلثار املتلوفة، كام أن بعض املكتبات دفنت حتـت الدور التي هدمها الغزاة 
الظاملون هكذا سـمعت من بعض العلامء املطلعني مـن آل حمفوظ، وهبذه اجلرائم قيض 
عـىل اآلثار العلميـة ونيس ذكر كثري من العلامء واملؤلفني، الشـيخ آقا بزرك الطهراين يف 

مقدمة كتاب الرصاط املستقيم: ج٢ ، ص ١٤.
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أواسط القرن احلادي عشر ودولة يف طرابلس: 
سـيطر آل محـادة مـن الشـيعة عـىل إمـارة طرابلـس حوايل سـنة 

(١٠٦٠) واستمر إىل قرنني من الزمان تقريبا..
وبقيت العالقات بني الشـيعة وبني العثامنيـني يف مد وجزر. فقد 
كان العثامنيون (يكرهون الشيعة بنوع من الرفض الغريزي املادي الذي 
كانـوا يواجهـون به أولئـك الذين يعتربوهنـم هتديـدا للمجتمع وذلك 
ألهنـم ربطوا يف البدايـة بني الشـيعة و(القزلبـاش) أي الصوفيني ذوي 
الرؤوس احلمراء، وهم من الغالة الذين أوصلوا الصفويني إىل احلكم، 
باإلضافـة إىل اهنـم كانـوا ممن يظن هبم وهـم يف قلب السـلطنة التعاون 
ال بـل العاملة للصفويني وهم جريان العثامنيني واعداؤهم، ولذلك فإن 
الشـيعة بالرغم من أهنم مل يكونوا مضطهدين باسـتمرار كانوا يشعرون 
بأهنم هدف ملوقف عثامين كان يرتاوح بني التسامح واالضطهاد ويتأقلم 
يف أغلـب األحيان يف الوقائع املحلية)(١)، لكـن املعدل العام هلا كان هو 

العداء األمر الذي حدا ببعض العوائل إىل إعالن تسننها ظاهرا(٢).
الفرنسيون والشيعة يف العصر احلديث:

مع ضعف الدولة العثامنية، وقيام احلرب العاملية األوىل (١٩١٤هـ) 
انتهـت السـيطرة العثامنيـة عـىل لبنـان، واحتلـت فرنسـا لبنان.مع جميء 
الفرنسـيني كان الشيعة يشـكلون أكثرية سكانية بالنسـبة للجميع(٣)سواء 

(١) صابرينا مريفان: حركة اإلصالح الشيعي، ص٢٧.
(٢) املصدر السابق: ص ٢٨.

(٣) راجع املوسوعة العربية العاملية: ج٢١، ص٧١.
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كانوا مسـيحيني، أو مسـلمني سـنة، غري أن الفرنسـيني الذين حاولوا أن 
يغـريوا من الرتكيبة السـكانية من خالل اسـتقدام املوارنة املسـيحيني من 
سـوريا ومل يفلحـوا. يف النتيجـة قامـوا بتقسـيم الوظائف عىل اسـاس أن 
املسـيحيني واملسـلمني متناصفـون (مـع تغليـب جانب املسـيحيني ٧ إىل 
٦)، وأن الشـيعة نصـف املسـلمني، يعنـي بالنتيجة سـيحصلون عىل ربع 
االمتيـازات يف املواقع الكرب يف الدولـة.. وبالرغم من كون ذلك جمحفا 
متاما إال أن ما حصل عليه الشـيعة بشـكل واقعي ال يرقى حتى إىل نسـبة 
الربـع تلـك!! فقد ذكر بعض الباحثـني أن الوظائف األساسـية يف األمن 

واجليش، والوزارات السيادية ليس فيها للشيعة نصيب مهم.
الشيعة والنهوض اجلديد:

كان للكثري من علامء لبنان دور مهم يف إهناض أتباعهم من شيعة 
أهل البيت A، غري أن الدور األكرب يقرتن بالسـيد موسى الصدر(١) 
الـذي خلف السـيد عبد احلسـني رشف الدين وجـاء إىل جنوب لبنان، 

منطقة صور، للقيام بشؤون الشيعة بطلب من أهلها.
وقد عمل عىل أكثر من مستو: فقد ركز عىل التخصص والتعليم 
وال سـيام املهني منه يف صفوف أبناء الطائفة جميء السـيد موسى الصدر 
إىل لبنان غري الوضع العام للشيعة. كام استطاع اسرتجاع الطاقات الشابة 
الشـيعية التي كانـت تبحث عن انتـامء يف األحزاب اليسـارية والقومية 
عندما صنع إطارا دينيا شـعبيا يف البداية يتمثل يف حركة املحرومني، ثم 
يف إطار حركي تنظيمي باسـم أفواج املقاومـة اللبنانية حتول فيام بعد إىل 
(١) أصول عائلة الصدر من رشف الدين، وهم لبنانيون وكان أحد أجداد السـيد موسى 

ممن قتلهم أمحد اجلزار.
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حركة مسلحة واجهت اإلرسائيليني بشجاعة.
ويف إطـار تنظيـم وضـع الطائفـة الشـيعية يف لبنـان والتي كانت 
أكثر الطوائف عددا، وأقلها تنظيام ومؤسسـات توجه إلنشاء (املجلس 
اإلسـالمي الشـيعي األعىل) بغـرض رفع الظلـم والغبن املـامرس جتاه 
الطائفة عىل أكثر من مستو.. وبالرغم من معارضة كثريين من خارج 
الطائفـة بدعو أن هذا يكـرس الطائفية (مع العلم أنـه تم تنظيم حال 
الطائفـة السـنية منـذ عـام ١٩٥٥، والطائفـة الدرزية عـام ١٩٦٢) بل 
أحيانـا مـن داخل الطائفـة.. لكنه مىض يف مرشوعه الـذي اصبح واقعا 

ملموسا عام١٩٦٧م(١).
وقـد عمـل يف غمرة اهتاممه بإهناض الشـيعة عىل تعزيـز التفاهم 
املسيحي اإلسالمي، واإلسالمي اإلسالمي من خالل خطوات كثرية.. 
إىل أن تم تغييبه واختطافه يف أثناء سفره إىل ليبيا عام ١٩٧٨ وكان ذلك 

بعد نشوب احلرب األهلية اللبنانية.
كان الـدور الذي قام به السـيد موسـى الصـدر يتمثل يف إهناض 
الشـيعة كطائفـة ذات دور مؤثـر وتنظيم أمورهـا وقضاياهـا، والتهيئة 

ملامرستها لذلك الدور يف املستقبل..
وقد آتت أعامله تلك نتائجها الطيبة عندما برز إىل ميدان املقاومة 
حـزب اهللا واسـتطاع وألول مرة يف تاريخ العرب واملسـلمني أن يواجه 
اإلرسائيليـني يف موقعتـني مؤثرتـني انتهتـا إىل انتصاره عليهم، يف سـنة 

٢٠٠٠م ويف سنة ٢٠٠٦م.
وهبذين االنتصارين صار الشـيعة يف لبنان أصحاب الدور األول 

www.imam-moussa.com :(١) للتفصيل عن أعامله يراجع صفحة انرتنت
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بحيث ال يستطيع أحد جتاوز حجمهم وأمهيتهم، وهم يسريون يف االجتاه 
الذي حيقق اإلنصاف يف أخذ حقوقهم، بالرغم من أهنم ال يتحركون يف 
خط طائفي.. وال نحتاج إىل الكتابة عنهم هنا فإهنم يكتبون عىل األرض 

بأعامهلم االجيابية يف املقاومة والبناء ما يكفي لقراءته.
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تاريخ الشيعة يف ايران
عىل العكس مما يبثه خمالفو التشيع من أن منشأ التشيع فاريس، عىل 
أسـاس تأثرهم الفرس بمصاهرة اإلمام احلسـني لبنت ملكهم يزدجرد 
وكـون اإلمام زين العابدين عيل بن احلسـني ابنهـا.. أو كام قال بعضهم 
أن الفـرس الذين هزموا أمام املسـلمني، فكـروا يف طريقة أخر للكيد 

لإلسالم فكان أن قاموا باالنتامء إىل التشيع وتعضيده بل تأسيسه!.
عـىل العكـس من ذلـك تشـري الدراسـات التارخييـة املحققة إىل 
أن مراحل انتشـار التشـيع يف إيـران، وهي مراحل متدرجـة بدأت بفئة 
حمدودة، وتطورت وازداد عدد املنتمني إىل هذا املذهب عىل مد عرشة 
قرون إىل أن أصبح املذهب الرسـمي والشـعبي يف أوائل القرن العارش 
اهلجـري.. وكان يف كل مرحلـة مـن هـذه املراحـل يبدو أثـر العرب يف 
نـرش املذهب يف إيران واضحا، حتى ليمكن القول أن التشـيع هو هدية 

العرب إىل االيرانيني! 
يمكن تقسيم تاريخ الشيعة يف إيران إىل مخس مراحل(١): 

- املرحلة األوىل: بدايات تشـيع املوايل يف العراق، تشيعا سياسيا 
بحسب التعبري.

(١) استفدنا هنا من الدراسة القيمة التي أعدها الباحث رسول جعفريان (الشيعة يف إيران).
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- الثانية: تشيع بعض املناطق مثل قم عىل أثر هجرة العرب إليها 
من أيام األمويني بعد منتصف القرن األول.

- الثالثة: مرحلة قيام الدولة البوهيية يف منتصف القرن الرابع.
- الرابعة: التزام بعض سالطني املغول بالتشيع وإعالنه املذهب 

الرسمي يف إيران يف القرن الثامن.
- اخلامسة: قيام الدولة الصفوية يف منتصف القرن العارش.

املرحلة األوىل: املوايل والتشيع السيايس: 
تطلق كلمة املوىل يف اللغة والرتاث العريب واإلسـالمي ويراد هبا 

معان متعددة: 
- فقـد يراد منها معنى السـيد واملالك والنصـري مثل قوله تعاىل: 

.(١){ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ}
- وقـد يراد منها معنى العبد، فيقال هو موىل فالن أي عبده، وال 

سيام إذا أعتق، فيكون والؤه لسيده.
- وقد يراد منها معنى املسلم غري العريب.. ولذلك فإهنم يذكرون 
يف تعريفهم هذه الكلمة فيقال موىل بني أسد.. وإىل هذا املعنى أشار أبو 
األسـود الدؤيل يف ما نقل عنه وقد سمع اللحن يف كالم املوايل: >هؤالء 
املوايل قد رغبوا يف اإلسالم فدخلوا فيه، فصاروا لنا إخوة، فلو علمناهم 

الكالم)..وهذا هو املعنى املراد من استعاملنا الكلمة يف هذه السطور. 
ويف البداية ال بد أن نشـري إىل أن اعتزاز العرب بجنسـهم ولغتهم 

(١) سورة حممد: ١١.
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كان كبريا جدا، بحيث يرون أنفسهم أفضل من غريهم بغض النظر عن 
أي مقايسـة أخر! وهلذا مل يسـتطع الكثري منهم أن يتقبل كونه مساويا 
لألعجمـي أو الرتكـي أو األسـود لونـا-.. وكان الرتكيز عـىل التفاخر 
باألنسـاب من امليزات املتأصلة لد العـرب يف تلك الفرتات، بل وإىل 

زماننا يف بعض املناطق! 
وبالرغـم مـن تأكيد القرآن عـىل أنه ال حمل لالفتخار باألنسـاب 

 J I H   G F E} مـا دام األصـل ينتهـي إىل منبـع واحـد
 X  W  VU  T  S  R   Q  PO  N  M  L  K
Z Y}(١)، وقيـام النبي K بتأكيد هـذه احلقيقة قوال وفعال، مثل 
خطبتـه يف وسـط أيام الترشيق: >يـا أهيا الناس اال ان ربكـم واحد وان 
أباكـم واحـد اال ال فضـل لعـريب عىل أعجمـي وال لعجمـي عىل عريب 
وال المحر عىل أسـود وال أسـود عىل أمحر اال بالتقـو<(٢) وتوجيهه إىل 
التزاوج بـني العنرصين بل أمره يف أحيان كثرية بذلك، كتزوجيه الذلفاء 
بنـت زياد بـن لبيد وهو مـن أرشاف بني بياضة، جلويـرب الذي كان من 
(فقراء السودان) كام ذكروا.. وتزوجيه زينب بنت جحش األسدية لزيد 
بـن حارثـة (مواله). وتعليل النبـي ذلك بأن اهللا أذهـب نخوة اجلاهلية 

وتفاخرها بالعشائر، وإهنم اليوم ال فضل لعربيهم عىل عجميهم.. 
بالرغـم من ذلك إال أنه مل حيصـل تغيري كيل يف النفوس والثقافة، 
بـل بقيـت هذه احلالـة بدرجة أو أخر لـد العرب.. وهلـذا فقد كان 
املـوايل الذيـن دخلوا اإلسـالم عىل اثـر الفتوحات، حمال لتمييز مارسـه 
يز بينهم يف العطاء  بعض احلاكمني ضدهم، وسـوء الظن يف حقهـم، فمُ

(١) سورة احلجرات: ١٣.
(٢) مسند امحد، اإلمام امحد بن حنبل: ج ٥، ص ٤١١.
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يف عهـد اخلليفة الثاين بناء عىل اجتهـاد منه!- فيام رفض اإلمام عيل هذا 
التمييز قائال: إن اهللا مل جيعل لبني اسامعيل فضال عىل بني اسحاق!.

وتصاعـد هذا األمر أيام األمويني حتى صار بمثابة القانون: فقد 
كان ممنوعا أن يتزوج املوايل من العرب بينام يصح العكس -مع غضاضة 
ولوم كام صنع عبد امللك مع اإلمام عيل بن احلسـني زين العابدين-(١)! 
وعندمـا تزوج أحد املوايل امرأة من بني سـليم ركب أحدهم إىل املدينة 
وشـكى ذلك إىل أمريها ففرق بني املوىل وبني زوجته وأمر برضبه مئتي 
سوط وحلق رأسه وحليته وحاجبه.. كيف جيرأ عىل ذلك؟وكان عليهم 
أن يكونوا يف الصفوف األوىل من احلرب! وليس هلم أن يؤموا الصالة! 
بل وال أن يقفوا يف الصف األول من اجلامعة! وكانوا يرون أن املوايل إنام 
خلقـوا ألعامل من مثل كسـح الطرق وتنظيفهـا، وخياطة الثياب ورقع 
األحذية! بل وقالوا: إن أبغض الكالم إىل اهللا الفارسية، وإنه إذا غضب 

اهللا أنزل الوحي بالفارسية وإذا ريض أنزله بالعربية! وهكذا..
هـذه املواقـف غـري الصحيحـة، جعلت املـوايل يـرون يف اإلمام 
عيل متثيال تاما لإلسـالم، وهم يسـمعون كالمه، ويرون معاملته الطيبة 
للمـوايل، ويف طليعتهم سـلامن الفاريس.غريأن هذا كان أشـبه باالنتامء 
(١) أمـا بعـد: فقد بلغنـي تزوجيك موالتك، وقـد علمت أنـه كان يف أكفائك من قريش 
من متجد به يف الصهر وتسـتنجبه من الولد فال لنفسـك نظرت وال عىل ولدك أبقيت 
والسـالم... فـرد عليه اإلمام: أما بعـد: فقد بلغني كتابك تعنفنـي بتزوجيي مواليت، 
وتزعـم أنه كان يف نسـاء قريش من أجمد به يف الصهر واسـتنجبه يف الولد، وأنه ليس 
فـوق رسـول اهللا K مرتقى يف جمد وال مسـتزاد يف كرم، وإنـام كانت ملك يميني 
خرجت مني بأمر إرادة اهللا عز وجل التمسـت فيه ثوابه ثم ارجتعتها عىل سـنته ومن 
كان زكيا يف دينه فليس خيل به شئ من أمره، وقد رفع اهللا باإلسالم اخلسيسة، وأتم به 
النقيصة، واذهب اللوم فال لوم عىل امرئ مسلم إنام اللوم لوم اجلاهلية.. عن النظام 

السيايس يف اإلسالم، باقر رشيف القريش، ص: ٢٠٧.
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السيايس واالجتامعي منه باالنتامء العقدي وااللتزام الفقهي.
املرحلة الثانية: هجرة أشعرية:

يبدأ أول تعرف عىل التشـيع يف إيران باملعنى العقدي، من خالل 
أحفـاد أحد صحابة رسـول اهللا K، وخلص أصحاب أمري املؤمنني 
وهو السائب بن مالك األشعري ومن املهم أن نتتبع شيئا من حركة هذا 

الرجل حتى هجرة أحفاده إىل قم.
 نلتقي به وقد قدم إىل الرسـول K فأسـلم عىل يده وكان له معه 
صحبـة. حتى إذا قلبنا صفحـات التاريخ وجدنا السـائب الذي هاجر إىل 
الكوفـة وسـكنها يكون له يف أيـام أمري املؤمنـني C دور يف نصيحة أيب 
موسـى األشـعري الذي كان (وهـو والد زوجتـه) واليا عـىل الكوفة قبل 
اختاذها عاصمة لإلمام بأن يسـتجيب لرسـالة اإلمـام يف تعبئة أهل الكوفة 
لقتـال أهـل اجلمل حيث كتب لـه: إين وجهت هاشـم بن عتبـة (املرقال) 
لينهـض من قِبلك من املسـلمني إيل فأشـخص الناس فـاين مل أولك الذي 
أنت به إال لتكون من أعواين عىل احلق! فدعا أبو موسى السائب بن مالك 
األشعري فقال له: ما تر؟ قال: أر أن تتبع ما كتب به إليك! قال: لكني 
ال أر ذلك! فكتب هاشـم إىل عيل: إين قد قدمت عىل رجل غال مشـاق 

ظاهر الغل والشنآن وبعث بالكتاب مع املحل بن خليفة الطائي(١).
وإذا كنـا ال نعثـر عىل اثر له يف قضية اإلمام احلسـني يف كربالء، وال 
نعلـم عن سـبب ذلك، فإننـا نجد دورا واضحـا جدا له يف حركـة املختار 
الثقفـي، فقـد كان جيمع له األنصـار، ويبايع له النـاس(٢) واملختار ال يزال 

(١) تاريخ الطربي، ج ٣، ص ٥١٢
(٢) وملـا نزل املختار داره عند خروجه من السـجن اختلف إليه الشـيعة واجتمعت عليه 
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يف سـجن األمويني، فعندمـا حترك ابن مطيع العدوي وسـيطر عىل الكوفة 
مبعدا األمويني حلساب عبد اهللا بن الزبري وخطب يف الناس كان الشخص 
الـذي واجهه هو السـائب؛ كـام نقله الطـربي: فقد صعد املنـرب فحمد اهللا 
وأثنـى عليـه وقال أمـا بعد فإن أمـري املؤمنني عبد اهللا بن الزبـري بعثني عىل 
مرصكـم وثغوركم وأمـرين بجباية فيئكم وأن ال أمحـل فضل فيئكم عنكم 
إال برىض منكم ووصية عمر بن اخلطاب التي أوىص هبا عند وفاته وبسرية 
عثامن ابن عفان التي سـار هبا يف املسلمني فاتقوا اهللا واستقيموا وال ختتلفوا 
وخذوا عىل أيدي سفهائكم وإال تفعلوا فلوموا أنفسكم وال تلوموين فواهللا 

ألوقعن بالسقيم العايص وألقيمن درأ األصعر املرتاب!!.
فقـام إليه السـائب بن مالك األشـعري فقال: أما أمـر ابن الزبري 
إياك أن ال حتمل فضل فيئنا عنا إال برضانا فإنا نشـهدك أنا ال نرىض أن 
حتمل فضل فيئنا عنا وأن ال يقسم إال فينا وأن ال يسار فينا إال بسرية عيل 
بـن أيب طالب التي سـار هبا يف بالدنا هـذه حتى هلك رمحة اهللا عليه وال 
 حاجة لنا يف سرية عثامن يف فيئنا وال يف أنفسنا فإهنا إنام كانت أثرة وهو
وال يف سـرية عمر بن اخلطاب يف فيئنا وإن كانت أهون السـريتني علينا 

رضا وقد كان ال يألو الناس خريا.
فقال يزيد بن أنس: صدق السـائب بـن مالك وبر رأينا مثل رأيه 

وقولنا مثل قوله!.
واتفق رأهيا عىل الرضا به وكان يبايع له الناس وهو يف السـجن مخسـة نفر السـائب 
بن مالك األشـعري ويزيد بن أنس وأمحر بن شـميط ورفاعة بن شداد الفتياين وعبد 
اهللا بن شـداد اجلشـمي قال فلم تزل أصحابه يكثرون وأمره يقو ويشتد حتى عزل 
ابن الزبري عبد اهللا بن يزيد وإبراهيم بن حممد بن طلحة وبعث عبد اهللا بن مطيع عىل 

عملهام إىل الكوفة، تاريخ الطربي، ج ٤، ص ٤٨٨-٤٨٩.
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أحببتموهـا  سـرية  بـكل  فيكـم  نسـري  مطيـع:  ابـن  فقـال 
وهويتموها(١)!.

وشارك يف حركة املختار بفعالية، فإننا نراه أحد القادة العسكريني 
يف مواجهة ابن األشعث، وعندما خرج املختار خارج الكوفة جعله واليا 
عليها حتى عاد.وشارك مع املختار يف كل تفاصيل املعركة يف الكوفة إىل 

أن استشهد مع املختار..
ملا انكرست حركة املختار كان األشعريون يف مواجهة عدوين يف 
وقـت واحد، فإن الزبرييني الذين سـيطروا عـىل الكوفة لن يغفروا آلل 
السائب موقف أبيهم، وهكذا األمويون فإهنم ملا هزموا الزبرييني وولوا 
احلجاج بن يوسـف الثقفي عىل الكوفة سـنة ٧٥ هـ قام هذا بقتل حممد 
(ابن السـائب بن مالك صاحب املختار الثقفـي املقرب منه) وناد أن 

برئت الذمة من آل السائب واألشعريني.
عـىل أثـر ذلـك حدثـت هجرة مـن قبـل آل السـائب بـل عموم 
األشـعريني إىل قـم، خصوصا بعدما جاءت نتائج ثـورة عبد الرمحن بن 
األشـعث ضد احلجاج معكوسـة، فهاجر -هربا منه-.. أبناء سـعد بن 
مالك بن عامر األشعري األربعة إىل قم والتحقت هبم قبائلهم وأقارهبم 

حتى غلبوا عىل قم، يف حوايل سنة ٩٤ هـ.
وتكاثـر عددهـم يف قـم حتـى أنـه ذكـر يف تاريـخ قـم أن عـدد 
األشـعريني بلغ قريبا من سـتة آالف يف أواخر القرن الرابع)، ويف نفس 
الوقت استمر تواصل األشعريني العرب مع األئمة A، بدءا باإلمام 
الصـادق واإلمـام الرضا وأبنائه A، فقد ذكروا أن عدد األشـعريني 

(١) تاريخ الطربي،  ج ٤، ص ٤٨٩-٤٩٠.
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مـن الـرواة والعلامء واملحدثـني (٣٩) يبلـغ راويا وحمدثا وشـيخا، من 
بينهم (١٦) يروون عن االئمة مبارشة(١)، كام يروي عنهم كبار املحدثني 

كالكليني(٢).
وبمقدار ما تكاثر عددهم وكانت هلم الريادة العلمية يف قم، فقد 
تبـع ذلك أيضا الزعامة االجتامعية والسياسـية، حيث كان بعضهم ممن 

(يلقى السلطان) أو أنه (وجه من وجوه الطائفة).
يمكـن تبني األثـر العلمي الواضح والزعامـة االجتامعية البارزة 
لألشـعريني مـن خالل ما ذكر يف ترمجة بعضهـم، مثل أمحد بن حممد بن 
عيسـى األشـعري، فإننا سـننقل النـص بكامله ليس لغـرض التعريف 
بشـخصه وإنام ألنه من خالل اسـتعراض املرتجم لشخصيته يتبني سعة 
تأثـري األشـعريني يف قـم. قال السـيد اخلرسـان يف تعليقته عـىل هتذيب 

األحكام:ج١٠، رشح: ص ٤٢–٤٤:
هـو أمحـد بن حممد بن عيسـى بن عبد اهللا بن سـعد بـن مالك بن 
األحوص بن السـائب بن مالك بن عامر األشـعري من بني ذخران بن 
عوف بن اجلامهر بن األشعر يكنى أبا جعفر، من أهل قم وكان السائب 
بـن مالـك وفـد إىل النبي K وأسـلم وهاجـر إىل الكوفـة وأقام هبا، 
وأول مـن سـكن قم من آبائه سـعد بن مالك بن األحـوص وذلك بعد 
الفتـح اإلسـالمي، وهو من بيـت جلهم من االعالم وشـيوخ احلديث 
فأبوه حممد وجده عيسى وعمران عمه وكذا إدريس بن عبد اهللا وأوالد 
أعاممه زكريا بن آدم وزكريا بن إدريس وغريهم من أجلة رواة احلديث 

(١) جعفريان: رسول يف (تاريخ تشيع در ايران) ١٨٢
(٢) كأيب عـيل األشـعري شـيخ الكليني الذي ورد اسـمه يف ٩٢٩ رواية (كام عن السـيد 

اخلوئي يف املعجم).
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وهلـم الذكـر اجلميـل يف معاجـم الرجال. قـال عنه النجـايش يف رجاله 
ص ٦٠: >وأبـو جعفر رمحه اهللا شـيخ القميني ووجههـم وفقيههم غري 
 ...C مدافع، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان. ولقي الرضا
ولقي أبا جعفر الثاين C وأبا احلسن العسكري C. وقال الشيخ 
الطويس يف الفهرسـت ص ٤٩< وأبو جعفر شيخ قم ووجهها وفقيهها 
غري مدافع، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان هبا ولقي أبا احلسن 
الرضـا C. وقال عنـه يف الرجال ص ٣٦٦ يف بـاب اجلواد واهلادي 
عليهام السالم أيضا. وقال ابن حجر يف لسان امليزان ص ٢٦٠ >. العالمة 
أبو جعفر األشـعري القمي شـيخ الرافضة بقم له تصانيف وشهرة كان 
يف حدود الثالثامئة< وذكره ابن النديم وابن شهرآشوب وإسامعيل باشا 
وغريهم، وذكر كل واحد مجلة من كتبه. وقال الشـيخ الصدوق يف أول 
كتابه كامل الدين ص٣ ما هذا لفظه، وكان امحد ابن حممد بن عيسـى يف 
فضله وجاللتـه يرو عن أيب طالب عبد اهللا بن الصلت..وال أدل عىل 
مكانته يف قم ونفوذ كلمته من ابعاده أمحد بن حممد بن خالد الربقي عن 
قم ملا شاع عن الربقي من أنه يعتمد املراسيل ويكثر الرواية عن الضعفاء 
فطعـن عليه القميـون حتى ابعده أمحـد بن حممد بن عيسـى غري أنه فيام 
بعـد مشـى يف جنازته حافيـا حارسا ليربئ نفسـه عام قذفه بـه. له كتب 
عديـدة ذكر ابن النديم منها: كتاب الطب الكبري وكتاب الطب الصغري 
وكتاب املكاسـب، وذكر الشيخ يف الفهرست والنجايش يف رجاله منها 
كتاب التوحيد وكتاب فضل النبي K وكتاب املتعة وكتاب الناسـخ 
واملنسـوخ وكتـاب الفوائد وكان غري مبوب فبوبـه داود بن كورة. وزاد 
النجايش له كتاب األظلة كتاب املنسوخ كتاب فضائل العرب، قال ابن 

نوح: ورأيت له عند الدبييل كتابا يف احلج (انتهى).
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ويشري إىل حجم الوجود الشيعي ما نقله املؤرخون من أن املأمون 
عندما أشـخص اإلمام عيل بن موسـى الرضا من املدينة إىل خراسـان، 
أمـر قائد القافلة الرجـاء بن الضحاك أن ال يمر عىل طريق الكوفة وقم، 
وإنام يأخذ طريق البرصة فاألهواز ففارس فخراسـان.وعندما توعكت 
السـيدة فاطمة بنت موسـى بن جعفر يف طريقها إىل خراسان وكانت يف 
سـاوة اختـارت النزول يف قم يف دار موسـى بن خزرج األشـعري، مع 

بعدها بعرشة فراسخ!.
حتولت قم إذن إىل منطقة شيعية خالصة، وإىل مركز علمي متميز،  
ثـم إىل مالذ آمن لكل من أراد النجاة من بطش العباسـيني، فأثرت عىل 
املناطق املجاورة بالتدريج، فصارت (آوة، وكاشان، وفيام بعد الري من 
املناطق الشـيعية). و هذا يعد من التطـور الطبيعي، يف تأثر املجتمعات، 
أي مل يكـن هناك حركة سياسـية أو حالة عسـكرية حتمـي هذا الوجود، 

وإنام هو تأثر اجتامعي، وحراك فكري خالص.
املرحلة الثالثة: جمي البوهييني: ٣٢٠-٤٤٧هـ

الوالد أبو شجاع بويه، كان صياد سمك، ربى أبناءه الثالثة (عيل 
واحلسـن، وأمحد) تربيـة حازمة، ولـذا فعندما دخلـوا يف خدمة الدولة 
الزياريـة (مرداويـج) واسـتقلوا بمنطقة صغـرية، أداروهـا إدارة جيدة 
ثم بدؤوا يتوسـعون فسـيطروا عىل اصفهان وكرمان وأخريا دخلوا إىل 
بغداد وأبقوا اخلليفة العبايس لكنهم كانوا احلكام الفعليني.. وكان شيعة 
إماميـة خالفا إلدعاء كوهنم زيدية، وكان لوجودهم عىل رأس السـلطة 
دور مهم يف أن ينطلق علامء الشـيعة بحرية يف نرش علوم املذهب، فكان 
الشـيخ املفيـد يف بغداد، والسـيد املرتىض، وقبلهام والـد الصدوق وابنه 
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يف قـم والري، وأشـاعوا أمـور املذهب وأظهروا شـعائره مثـل الغدير 
وعاشوراء واألذان..

ويف هذه الفرتة توسـع التشيع يف كثري من بالد إيران، ولكنه مل يعلن 
مذهبـا رسـميا من قبل الدولة البوهيية، ربام يكـون ذلك من أجل حالة من 
االنفتاح كانت لدهيم عىل بقية املذاهب التي بقيت متارس نشاطها املعتاد من 

غري تضييق يف أكثر األحوال.. إىل أن سقطت دولتهم عىل يد السالجقة.
املرحلة الرابعة: بدايات القرن الثامن، الشيعة يف زمان املغول:

أسـقط املغول اخلالفة العباسـية، وسـيطروا عىل العراق وغريها 
من البالد املسلمة.. وبعد أن زاح دخان املعارك، تأثر كثري منهم بالفكر 
اإلسـالمي والعقائد الدينية العامة، غـري أن قضية املذاهب كانت قضية 
سـاخنة، فبالرغـم مـن أن بالد املسـلمني كانـت قد تعرضـت إىل تلك 
املشـاكل إال أن الرصاعات املذهبية كانت عىل أشدها.. وكان كل فريق 
يريد أن يستقطب شخصيات املغول ملذهبه ويبعدهم عن املذهب اآلخر 

لكي يستقوي املذهب بانتامئهم إليه..
يقـال: إن بعض السـالطني املغـول مثل غازان خـان اختذ موقفا 
متوسـطا بـني املذاهـب فـكان يتعاطف مـع اجلميع، ويسـمح للجميع 

بمامرسة نشاطه..وإن كان يميل إىل التشيع..
إال إن اختيـار السـلطان أوجلايتو حممد خدابنده التشـيع رصاحة 
وإعالنه اياه عىل انه املذهب الرسمي، وتغيري اخلطبة لكي تصطبغ بصبغة 

شيعية، والتظاهر بالشعائر الشيعية، شكل دفعة قوية النتشار املذهب.
فإهنم يذكرون يف تشيعه عدة حوادث: 
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منهـا أنه مل مـن النزاع احلاصل بـني الشـافعية واالحناف فكل 
منهم يشـوه له مذهب اآلخر، فاقرتح عليه سـيد تاج الدين األوجي أن 

ينظر يف التشيع(١).
ومنهـا: أنه غاضـب زوجته فطلقها ثالثـا يف جملس واحد، وكان 

يفتش عن خمرج ال ينتهي إىل أن تنكح زوجا غريه(٢).

(١) ذكر ذلك الشـيخ فارس احلسـون يف مقدمته لكتاب إرشـاد األذهان للعالمة احليل، 
فبعد أن بني جانبا من احلرية التي حصلت ألمراء املغول عىل اثر االختالف احلاصل 
بـني الشـافعية واألحناف قال:.. فلـام رأ األمري طرمطار حتريه يف أمـره قال له: إن 
السـلطان غازان خان كان أعقل الناس وأكملهم فامل إىل مذهب التشـيع وال بد أن 
خيتاره السـلطان، فقـال: ما مذهب الشـيعة؟ قال األمري طرمطار: املذهب املشـهور 
بالرفض، فصاح C: يا شـقي تريد أن جتعلني رافضيا! فأقبل األمري يزين مذهب 
الشيعة ويذكر حماسنه له، فامل السلطان إىل التشيع. ويف هذه األيام ورد عىل السلطان 
السـيد تاج الديـن اآلوي اإلمامي مع مجاعة من الشـيعة، فرشعـوا يف املناظرات مع 
القـايض نظـام الدين يف حمرض السـلطان يف جمالس كثـرية، وكانـت مناظرهتم بمثابة 
املقدمة للمناظرة الكبرية التي وقعت بعد هذا بني علامء السنة والعالمة احليل بمحرض 
السـلطان. وبعد مناظرة السـيد اآلوي عزم السلطان السفر إىل بغداد ثم الذهاب إىل 
زيارة قرب أمري املؤمنني C، وعند القرب رأ مناما يدل عىل حقية مذهب اإلمامية، 
فعرض السلطان ما رآه يف املنام عىل األمراء، فحرضه من كان منهم يف مذهب الشيعة 
عىل اعتناق هذا املذهب احلق، فصدر األمر بإحضار أئمة الشيعة، فطلبوا مجال الدين 
العالمة وولده فخر املحققني، وكان مع العالمة من تأليفاته كتاب هنج احلق وكتاب 
منهـاج الكرامـة، فأهدامها إىل السـلطان، وصـار مـوردا لأللطاف واملراحـم. فأمر 
السـلطان قايض القضاة نظام الدين عبد امللك - وهو أفضل علامء العامة، أن يناظر 
آية اهللا العالمة، وهيأ جملسا عظيام مشحونا بالعلامء والفضالء من العامة، منهم املوىل 
قطـب الدين الشـريازي وعمر الكاتبـي القزويني وأمحد بن حممد الكييش واملتسـيد 
ركـن الديـن املوصيل. فناظرهـم العالمة وأثبـت عليهم بالرباهـني العقلية واحلجج 

النقلية بطالن مذاهبهم العامية وحقيقة مذهب اإلمامية.
(٢) ذكـره السـيد األمـني يف األعيـان: ج٥، ص٣٩٦: ناقـال إيـاه عن الشـيخ حممد تقي 
املجلـيس فقال: ذكـر التقي املجليس يف رشح الفقه ان السـلطان اجلايتو حممد املغويل 
امللقـب بشـاه خربنـدا غضب عىل احـد زوجاته فقـال هلا أنت طالـق ثالثا ثم ندم 



١١٧

فـكان أن اسـتقدم العالمة احليل، الذي ناظر علـامء بقية املذاهب 
وفاقهم، فأعلن السلطان تشيعه عىل أثر ذلك.

وبعـد عـرص السـلطان خدابنده، جـاءت الدولـة الرسبدارية يف 
خراسـان، وهـي دولة شـيعية اسـتمرت قرابـة نصف قرن مـن الزمان 
(٧٣٨ هـ، ٧٨٣ هـ)، وقد أظهرت شـعارات التشـيع وسـعت يف نرشه 
وال سـيام أيام حاكمها (عيل بن مؤيد) والذي أرسـل إىل الشـيخ شمس 
الدين حممد بن مكي العاميل املعروف بالشهيد األول، أن يتفضل عليهم 
باملجيء إىل خراسان، فإهنم خيافون >غضب اهللا عىل هذه البالد، لفقدان 
فسـال العلامء فقالـوا ال بد من املحلل فقال لكم يف كل مسـألة أقوال فهل يوجد هنا 
اختالف؟ فقالوا ال، فقال أحد وزرائه: يف احللة عامل يفتي ببطالن هذا الطالق، فقال 
العلامء ان مذهبه باطل وال عقل له وال ألصحابه وال يليق بامللك ان يبعث إىل مثله، 
فقـال امللك أمهلوا حتى حيرض ونر كالمه فبعـث فاحرض العالمة احليل فلام حرض 
مجـع له امللك مجيـع علامء املذاهب فلام دخل عىل امللك اخذ نعله بيده ودخل وسـلم 
وجلس إىل جانب امللك فقالوا للملك أمل نقل لك اهنم ضعفاء العقول فقال اسـألوه 
 K عن كل ما فعل فقالوا ملاذا مل ختضع للملك هبيئة الركوع فقال الن رسـول اهللا
مل يكن يركع له أحد وكان يسـلم عليه وقال اهللا تعاىل (فإذا دخلتم بيوتا فسـلموا عىل 
أنفسـكم حتية مـن عند اهللا مباركـة) وال جيوز الركوع والسـجود لغـري اهللا قالوا فلم 
جلست بجنب امللك قال ألنه مل يكن مكان خال غريه قالوا فلم اخذت نعليك بيدك 
وهـو منـاف لألدب قال خفت ان يرسقه بعض اهل املذاهب كام رسقوا نعل رسـول 
اهللا K، فقالوا ان اهل املذاهب مل يكونوا يف عهد رسول اهللا K بل ولدوا بعد 
املائـة فام فوق من وفاته. كل هذا والرتمجـان يرتجم للملك كلام يقوله العالمة، فقال 
للملك: قد سمعت اعرتافهم هذا فمن أين حرصوا االجتهاد فيهم ومل جيوزوا االخذ 
مـن غريهم ولو فـرض انه اعلم؟! فقال امللك أمل يكن أحد من أصحاب املذاهب يف 
زمـن النبي K وال الصحابة قالوا ال، قـال العالمة: ونحن نأخذ مذهبنا عن عيل 
بن أيب طالب نفس رسول اهللا K وأخيه وابن عمه ووصيه وعن أوالده من بعده. 
فسـأله عـن الطالق، فقال باطل لعدم وجود الشـهود العدول. وجـر البحث بينه 
وبني العلامء حتى ألزمهم مجيعا فتشـيع امللك وخطب بأسـامء األئمة االثني عرش يف 

مجيع بالده وامر فرضبت السكة بأسامئهم وامر بكتابتها عىل املساجد واملشاهد.
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الرشـد، وعدم اإلرشـاد واملأمول مـن إنعامه العـام، وإكرامـه التام أن 
يتفضل علينا، ويتوجه إلينا متوكال عىل اهللا القدير»(١) كام جاء يف رسـالة 

حاكم خراسان عيل بن مؤيد. 
وحيث مل يسـتطع الشيخ حممد بن مكي من الذهاب إىل خراسان 
ليكون مرشـد تلـك البـالد، نظرا لوضعـه اخلاص يف دمشـق، وحاجة 
الوضع العام إليه، فقد استعاض عن ذلك بكتابة دورة خمترصة يف الفقه 

سميت بـ (اللمعة الدمشقية)وإرساهلا إليهم.
املرحلـة اخلامسـة: الدولـة الصفويـة بدايـات القـرن العارش

إىل منتصف القرن الثاين عرش (٩٠٦- ١١٤٨هـ):
صفـي الدين كان من الصوفية السـنة فتشـيع أبنـاؤه، وبدؤوا يف 
السـيطرة عىل تربيز ثم بالتدريج سـيطر الشاه اسامعيل وهو أهم احلكام 
الصفويـني عىل كل ايران، ثم تطلعوا إىل السـيطرة عىل العراق، ودخلوا 
يف رصاع عنيـف مع العثامنيني، وقـد اختذ هذا الرصاع صورا طائفية من 

الطرفني..
بطبيعة احلال كانت البالد حتتاج مع إعالهنا شيعية إىل ثقافة دينية 
فاستعان الشاه اسامعيل ومن بعده بعلامء جبل عامل، فاستقدموا الشيخ 
عـيل عبد العال الكركي، ووالد الشـيخ البهائي حسـني بن عبد الصمد 
احلارثـي، والبهائـي نفسـه، وغريهم ممـن ذكرهم مؤلف كتـاب اهلجرة 

العاملية إىل بالد فارس.
واسـتمرت هـذه املرحلة، وهي التـي صار فيها التشـيع املذهب 
الرسـمي للدولـة، واملذهـب العـام للشـعب، وتعاملـت احلكومـات 

(١) مقدمة كتاب الدروس الرشعية للشهيد األول: ج١، ص٦٢.
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التـي تعاقبـت عـىل إيران عىل هـذا األسـاس، كالزنديـني والقاجاريني 
والبهلويني،وأخـريا الثورة اإلسـالمية بقيادة اإلمـام روح اهللا اخلميني، 
والتي أسـقط بواسطتها حكم الشاه حممد رضا هبلوي وأقام اجلمهورية 
سـنة ١٩٧٩م، وهـي املرحلة التي نعيشـها، وال شـك أنـه كان هلا دور 
عظيم يف انتشـار التشـيع كفكـرة متفاعلة ومقاومة يف العامل اإلسـالمي 

ككل، فضال عن تأثر املجتمع االيراين هبا.
لقـد كتب الكثري عن هذه الثـورة التي غريت مجلة من املعادالت 
السياسـية، وجعلت إيران يف مقدمة املسـرية يف العامل اإلسالمي، حيث 
امتد تأثريها ونمط تفكريها إىل أنحاء كثرية يف هذا العامل. ومل يقترص هذا 
التأثـري عىل شـيعة العامل حيث حتولت بالتدريـج إىل مركز روحي متميز 
هلـم، بل تعـداه إىل مجهور عريض من أهل السـنة أيضـا وجدوا يف هذه 

التجربة جتديدا حلياة اإلسالم.
استنتاجات:

نستنتج مما سبق عدة أمور: 
األول: أن تأسيس التشيع ألهل البيت باملعنى العقدي والفكري 
ثم نرشه وتبليغه كان بواسـطة العرب املسلمني يف مجيع املراحل نستثني 
منهـا املرحلـة البوهيية فـإن دور األشـعريني يف نقـل التشـيع معهم من 
الكوفـة عـىل أثر هجرهتم منها إىل قيم يف الربـع األخري من القرن األول 
اهلجـري واضح، وكذلك دور العلامء العـرب يف القرن الثامن اهلجري 
ويف طليعتهـم العالمة احليل الذي صنع التحول لد السـلطان املغويل، 
واسـتقدم فيام بعد عددا مهام من العلامء من طلبتـه للقيام بمهامت تبليغ 
املذهـب. وهكـذا احلال بالنسـبة للمرحلـة الصفوية يف بدايـات القرن 
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العارش اهلجري فإن اسـتقدام الشـاه اسامعيل الصفوي للعلامء من جبل 
عامـل والعراق والبحرين حتى وصل بعضهم إىل املواقع األساسـية يف 

الدولة الصفوية، مما ال ينكر.
وهـذا يبني أن مـا يثريه البعض من الغبـار يف وجه طالبي احلقيقة 
من أن التشـيع فاريس املنشأ والتأسـيس، هو أمر ال يستند إىل أي معرفة 
تارخيية.. مع أننا ال نعتقد بميزة لشعب عىل شعب جلهة اللغة أو العنرص، 
فال يرض التشيع أو التسنن أن يكون ناشئا من فارس أو تركيا أو اهلند أو 

العراق، وال ينفع أيا من املذهبني ذلك..
فـإن املقيـاس يف بـاب العقائد واألفـكار هو صحتها يف نفسـها، 

ومطابقتها لألدلة النقلية من كتاب وسنة، واألدلة العقلية..
الثـاين: أن وصف الشـيعة أو حتـى اإليرانيني منهـم بالصفويني 
ينطـوي عىل جهـل باملوضوع التارخيي، فليسـت الصفويـة عقيدة، وال 

جريمة، وإنام هي أرسة أحسن فيها بعض أفرادها وأساء آخرون.. 
إن ذلـك يشـبه أنك تريد أن (تشـتم) إنسـانا تركيا فتناديـه بـ (يا 

عثامين)!.
الصفويون أحسـنوا أو أسـاؤوا جـاؤوا يف خامتة املطـاف، بعدما 
هتيـأت الظروف وتكاملت يف قبـول اإليرانيني التشـيع، بحيث لو جاء 
غريهم ملا توقفت احلركة جتاه التشـيع من قبل االيرانيني، والشـاهد عىل 
ذلك أن القاجاريني مل يكونوا حيملون خلفية مذهبية مؤيدة للتشيع هبذا 

املعنى، ولكنهم مل يستطيعوا أن يوقفوا هذه احلركة.
نعـم كان الصفويون أذكياء يف اكتشـاف حقيقـة ارتباط املجتمع 
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االيـراين بالتشـيع، فكانوا سـباقني يف إظهـار عالقتهم بـه ومحايتهم له، 
وكان أن استفادوا من ذلك التفاف املجتمع االيراين حول حكمهم.
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تاريخ الشيعة يف القطيف واألحساء
املنطقـة الواقعـة عىل سـاحل اخلليـج والتي كانت تُعـرف أحيانا 
باخلـط، أو البحرين أو القطيف، كانت موطن ربيعة (عبد القيس وبكر 
بـن وائل) ولكوهنا منطقة ذات خريات زراعية كثرية، وذات موقع ممتاز 
فقد سـيطر عليها الفرس باعتبارهـم الدولة األقو القريبة من املنطقة، 
وولـوا عليهـا واحدا مـن أبنائهـا كعامـل ووال.وهو املنذر بن سـاوي 

العبدي..
س يف املدينة دولة  وملا بُعث رسـول اهللا K رمحة للعاملني، وأسَّ
العـدل النبـوي، بدأ بمراسـلة من حـول املدينة لدعوهتم إىل اإلسـالم، 
خصوصا بعد أن استقر له األمر، وتغلب عىل قريش وعىل بقية أعدائه يف 
عدد من احلروب والغزوات، بحيث يئس الذين كفروا من القضاء عىل 
 K الدعوة، واضطروا إىل التوقف مليا عن القتال.هنا اسـتفاد النبي
من الفرصة فبدأ يعرض اإلسـالم عىل القبائل واملجتمعات، بعدما كان 
يعرضه عىل األفراد يف مكة.فبعث رسـول اهللا K يف السـنة السادسة 

للهجرة، العالء بن احلرضمي برسالة إىل املنذر بن ساوي، جاء فيها:
>بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل املنذر بن ساوي 
ـكنا، واسـتقبل قبلتنا، وأكل  أما بعد، فإن من صىل صالتنا، ونسـك نسُ
ذبيحتنا فذاك هو املسـلم. له ما لنا، وعليه ما علينا، له ذمة اهللا ورسوله، 
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من أحب ذلك من املجوس فهو آمن، ومن أبى فعليه اجلزية<.
فذهـب العـالء إىل عبـد القيس وهم أسـالف أهل هـذه املنطقة 

وسكاهنا ودفعها إىل املنذر العبدي.
مل ينتظر املنذر كثريا بعد أن قرأ رسالة النبي، وبعد أن أخربه العالء 
باملعامل العامة للدين بل أسلم ومجع قومه، ودعاهم لإلسالم فدخلوا يف 
ديـن اهللا أفواجا.ورجـع العـالء بن احلرضمي لرسـول اهللا خيربه برسعة 
قبول املنطقة للدين، حامال معه رسـالة من املنذر إىل النبي بام نصه: >أما 
ر، فمنهم من أحب  جَ بعد، يا رسـول اهللا، فإين قرأت كتابَك عىل أهل هَ
ثْ  اإلسالم ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأريض جموس، وهيود، فأحدِ

ك<. يل، يا رسول اهللا، يف ذلك أمرَ
فأجابه الرسول K بكتاب فيه: >من حممد رسول اهللا إىل املنذر 
بن ساوي، سالم عليك، فإين أمحد اهللا الذي ال إله إال هو، وأنه من ينصح 
فلنفسه، ومن يطع رسيل فقد أطاعني، ومن نصح هلم فقد نصح يل، وأن 
عتك يف قومك، فاترك للمسلمني ما  ا، وأين شفَّ رسيل قد أثنوا عليك خريً

أسلموا عليه، ومن أقام عىل جموسيته فعليه اجلزية<(١).
وهنا أرسل النبي أبان بن سعيد بن العاص(٢).

(١) ملعرفـة تفاصيـل الكتب املتبادلة بني النبي K وبني املنـذر يراجع كتاب (مكاتيب 
الرسول لألمحدي امليانجي).

(٢) أبان بن سـعيد بن العـاص بن أمية، وإخوته خالد، وعتبة، مصـداق لقول اهللا تعاىل: 
 {K J IH G F E D C B A @ ? > =}
 C (سورة الروم، آية: ١٩)، فإن أباهم سعيد بن العاص قد قتله أمري املؤمنني عيل
ببدر، لكن أبناءه كانوا من أولياء أمري املؤمنني C ومل يبايعوا بعد وفاة رسـول اهللا 
حتى بايع بنو هاشـم وأمري املؤمنني. (يراجع معجـم رجال احلديث لإلمام اخلوئي: 

ج١، ص١٤١).
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وهنـا اختلف املؤرخون فبعضهم يقـول: إن العالء(١)، بقي واليا 
عىل قسـم من املنطقة وأبان عىل اآلخر، وبعض يقول أن أبان كان بديال 

للعالء..
يف السـنة التالية جاءت الوفود لرسول اهللا ومنهم وفد عبد القيس 
 C يرأسهم املنذر بن ساوي، واجلارود العبدي الذي نعته اإلمام عيل
بالصـالح(٢).. وسـأهلم النبي K ممـن القوم فقالوا مـن ربيعة، فقال: 

مرحبا بقوم غري خزايا وال نادمني.
قال ابن حجر العسقالين يف فتح الباري: كان لعبد القيس وفادتان 
للنبي K وأنه قال ألصحابه: سـيطلع عليكم ركب من هنا هم خري 
أهل املرشق فكان أن طلع عليهم وفد عبد القيس.والثانية كانت يف عام 

الوفود(٣).
ونقـل النمريي يف تاريخ املدينة مـا يفيد أن النبي K قد حفظ 
لعبد القيس هذا اإلقبال الطوعي عىل اإليامن بالرسالة، فكان أن شبههم 
باألنصار يف املدينة، وقال هلم: يا معرش األنصار أكرموا إخوانكم فإهنم 
أشـباهكم يف اإلسـالم أشبه يشء بكم شعاراً وأبشـاراً، أسلموا طائعني 
(١) يسـتفاد من بعض القرائن كون العالء احلرضمي أو (ابن احلرضمي) من شـيعة أمري 
املؤمنني C، وأما ابنه عبد الرمحن فقد ورد ذكر اسمه يف أسانيد كثري من روايات 
مناقب اإلمام عيل C، كام يف األمايل للشيخ الصدوق ص ٥٧٤: بسنده إىل رسول 
اهللا أنـه كان جالسـا ذات يوم وعنده عيل وفاطمة واحلسـن واحلسـني A، فقال: 
اللهـم إنك تعلـم أن هؤالء أهل بيتي وأكرم الناس عيل فأحبب من أحبهم، وأبغض 
مـن أبغضهم، ووال مـن واالهم، وعاد مـن عاداهم، وأعن من أعاهنـم، واجعلهم 

مطهرين من كل رجس، معصومني من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس.
ين منك وظننـت أنك تتبع هديه  (٢) يف رسـالة منـه إىل ولده املنذر: فإن صـالح أبيك غرَّ

وتسلك سبيله، هنج البالغة، خطب اإلمام عيل C ج٣، ص١٣٢. 
(٣) فتح الباري، ابن حجر، ج١، ص١٢١. 
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تلوا. غري مكرهني وال موتورين إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قُ
وبعـض املؤرخـني يذكـر هنا يف سـبب تسـمية جواثا.. املسـجد 
املعروف املوجود يف األحسـاء والذي أقيمت فيه أول مجعة بعد املدينة، 
أن النبـي K ملا أرسـل رسـوله إىل عبد القيس أمره بـأن يتخذ مكان 
جثو الناقة مسـجدا(١)، فكان هذا املوضع، وقد صليت اجلمعة يف املدينة 

ثم يف األحساء يف هذا املسجد.
هنـاك روايات تقول أن أبا هريرة أيضـا كان مع العالء مؤذنا له، 
وأنـه بقـي هنـاك إىل أن تويف الرسـول فلم يرجـع إىل املدينـة، ومن هذا 
يقـول هـؤالء املؤرخون أن فـرتة وجـود أيب هريرة مع النبـي مل تتجاوز 
السـنة وتسـعة أشهر حيث أسلم يف أواخر صفر سـنة ٧ هجرية وذهب 

مع العالء يف ذي القعدة سنة ٨ هجرية.. 
وقـد حتدث بعض املؤرخني عن ما قيل مـن ردة أهل البحرين، وقيام 
عبـد القيس بمقاتلتهم إىل أن ردوهم بقيادة العالء احلرضمي.. (ونحن نقول 
هـذا مع تأملنا يف حدود موضوع الردة والدعوة إىل النظر التارخيي التحقيقي 
يف أحداثها..).وتقاتـل العـالء ومـن معـه مـن عبـد القيس بعـد أن عرب من 
القطيـف إىل تـاروت ومنهـا إىل داريـن، واصطدموا باحلطم بـن ضبيعة قائد 

اجليوش املخالفة فهزموهم.. وكذلك احلال يف األحساء يف منطقة جواثا.. 
بقـي الوضع هكذا إىل سـنة ٢٠ هجرية، حيـث تويف العالء فوىل 
اخلليفة الثاين قدامة بن مظعون(٢) عىل اجلباية، وأبا هريرة عىل األحداث 
(١) وقيـل أن سـبب التسـمية راجـع إىل أنه كان لعبد القيس حصن هبذا االسـم فسـمي 

املسجد باسم جواثا.
(٢) السـنن الكرب، البيهقي: ج ٨، ص ٣١٥: أن عمر ريض اهللا عنه اسـتعمل قدامة بن 
مظعـون عىل البحرين وهو خـال حفصة و عبد اهللا بن عمر فقدم اجلارود سـيد عبد 
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ه بعـد أن ثبت عليـه رشب اخلمـر(١) ورضب الثاين  فعـزل األول وحـدّ
بالدرة حتى أدمى ظهره، وصادر منه مبلغا كبريا من املال، قيل إنه عرشة 

آالف(٢)، وقيل غريه.
:C نرصة عبد القيس ألمري املؤمنني

ويف زمان أمري املؤمنني C كان الوايل عليها عمر بن أيب سلمة 
املعروف بوالئه ألمري املؤمنني.إىل أن اسـتدعاه اإلمام لقتال أهل صفني 
وكتـب له يف ذلك رسـالة جـاء فيها >فقـد أردت املسـري إىل ظلمة أهل 
الشـام وأحببت أن تشـهد معي فإنك ممن أسـتظهر به عـىل جهاد العدو 

وإقامة أمر الدين إن شاء اهللا..<(٣).
ومن الطبيعي أن يكون عمر بن عبد األسـد (ابن أيب سـلمة) قد 
القيـس عـىل عمر فقال يا أمـري املؤمنني إن قدامـة رشب فسـكر وأين رأيت حدا من 
حدود اهللا حقا عىل أن أرفعه إليك فقال عمر: من شهد معك؟ قال: أبو هريرة! فدعا 
أبا هريرة فقال: بم تشهد؟ فقال: مل أره رشب ولكني رأيته سكران يقئ! فقال عمر: 
لقـد تنطعـت يف الشـهادة! قال ثـم كتب إىل قدامـة أن يقدم عليه مـن البحرين فقدم 
فقـام إليـه اجلارود فقال: أقم عىل هذا كتاب اهللا! فقال عمر: أخصم أنت أم شـهيد؟ 
قال: بل شـهيد!قال: فقد أديت الشهادة! فصمت اجلارود حتى غدا عىل عمر فقال: 
أقـم عـىل هذا حد اهللا فقـال عمر: ما أراك إال خصام وما شـهد معك إال رجل! فقال 
اجلارود: إين أنشدك اهللا! فقال عمر: لتمسكن لسانك أو ألسوءنك! فقال أبو هريرة: 
إن كنت تشـك يف شـهادتنا فأرسل إىل ابنة الوليد فاسـأهلا وهى امرأة قدامة. فأرسل 
عمر إىل هند بنت الوليد ينشدها فأقامت الشهادة عىل زوجها فقال عمر لقدامة: إين 
؟ قال قدامة:  حـادك! فقال: لو رشبت كام يقولـون ما كان لكم جتلدوين!فقال عمر ملِ
قـال اهللا عز وجـل {Z Y X W V ] \ [ ^} اآلية 

قال عمر عنه أخطأت التأويل إن اتقيت اهللا اجتنبت ما حرم اهللا عليك..
(١) ويف هـذا وأمثالـه غري قليل ما يشـري لبطالن نظرية عدالة مجيـع الصحابة وأهنم فوق 

مستو الوثاقة، خصوصا أنه مل حيتج قدامة يف درء احلد عنه بذلك. 
(٢) أضواء عىل السنة املحمدية، الشيخ حممود أبو رية. 

(٣) هنج البالغة رقم ٤٢.
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ناصـح إمامه يف تبليغ رسـالته وبيان ما ينبغي عـىل أهل املنطقة فعله من 
والء أمري املؤمنني، كيف ال وأمه أم سلمة زوجة رسول اهللا K، التي 
كان موقفها يف غاية االنسجام مع أمري املؤمنني C كام يظهر من تتبع 

أخبارها(١).
نـارصَ العبديـون أمري املؤمنـني C يف مواقفـه املختلفة، وبرز 
منهـم الكثـري من أنصـاره(٢)، فمنهـم: أبو أميـة بن األصم فـارس عبد 

القيس، وهو القائل يف حرب اجلمل:
ـبَّة الغدرمعارش عبد القيس موتوا عىل التي تـرسُّ عليًـا، واحذروا سُ
الئـم لومـة  اهللا،  يف  ترهبـوا،  ا فهـو أرشف للذكروال  وموتـوا كرامً

وأمـا يف صفني فقـد كانت ربيعـة (ومنهم عبد القيـس يف طليعة 
مقاتيل أمري املؤمنني والصامدين معه) وكانت عبد القيس من أبرز قبائل 
ربيعـة يف جيشـه، وقد كان ابن األشـج عىل أهل هجـر يف جيش عيل يف 
حـرب اجلمـل، أما يف صفني فقـد قال اإلمام عيل لرؤسـاء ربيعة: (أنتم 
درعي ورحمي، أنتم أنصاري وجميبو دعويت ومن أوثق حي يف العرب يف 
نفيس)، ويف صفني أيضاً كان حامل راية ربيعة هو احلضني بن منذر (ابو 

:C ساسان) فقال فيها اإلمام عيل
تقدمـالنـا الرايـة احلمـراء خيفـق ظلهـا احلضـني  قدمهـا  قيـل  إذا 

(١) يراجع كتاب (نساء حول أهل البيت: ج ١) للمؤلف.
(٢) وصل األمر إىل درجة أنه إذا خالف أحدهم والء أمري املؤمنني عيل C كان يشـار 
إليـه ويعـرف كام تتبني النقطة السـوداء يف القطيفـة البيضاء، مثلام ذكـر ابن األثري يف 
الكامـل أن (صحار بن عباس (أو عيـاش) العبدي كان خمالفا لقومه عىل حب عيل) 
وكذلـك قال ابن دريد يف االشـتقاق. وقـال الثقفي يف الغارات: عنـد احلديث عنه: 

وكان عثامنيا وكانت عبد القيس تتشيع فخالفها!.
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محـام املنايـا تقطـر املـوت والدماويدنو هبـا يف الصف حتى يزيرها
إىل أن قال:

لد البأس خرياً ما أعف وأكرماجـز اهللا قومـاً قاتلـوا يف لقائهم
نجـدة أهـل  إهنـم  أعنـي  وبـأس إذا القـوا مخيسـاً عرمرمـاربيعـة 

لِب  ومنهم: جويرية بن مسهر العبدي من ثقات أمري املؤمنني وصُ
أيام معاوية عىل الوالية.

ومنهـم: صعصعـة بن صوحان الذي قال فيـه اإلمام عيل: إين ما 
علمتـك إال خفيف املؤونة كثري املعونة، وقال فيه اإلمام جعفر الصادق 
C: مـا كان يعـرف حـق أمـري املؤمنـني إال صعصعـة وأصحابـه)، 
وإخوانه: سـيحان بـن صوحان، وزيد بـن صوحان ومنهـم حكيم بن 
جبلـة العبـدي(١)، واملثنـى بـن خمربـة العبدي رئيـس ثـوار البرصة عىل 
عثـامن، وذريـح بن عبـاد العبـدي(٢)، ورشـيد اهلجـري(٣)، وعمرو بن 
(١) قتـل أصحـابُ اجلمـل يف أول أمرهم -ملا احتلـوا البرصة - ثالثامئة مـن رجال عبد 
القيـس مـن أصحاب حكيم بن جبلـة.. وقيل إهنم آمنوهـم أول األمر ثم قتلوهم!! 
وأبّن أمري املؤمنني حكيام وأصحابه بقوله: إنه أتاين خرب متفظع ونبأ جليل: أن طلحة 
والزبـري وردا البـرصة فوثبا عىل عاميل فرضباه رضبـا مربحا وترك ال يدر أحي هو 
أم ميـت، وقتال العبد الصالح حكيم بن جبلة يف عدة من رجال املسـلمني الصاحلني 
لقـوا اهللا موفني ببيعتهم ماضني عىل حقهم، وقتال السـبابجة خـزان بيت املال الذي 

للمسلمني، قتلوهم صربا، وقتلوا عذرا.. 
(٢) ذريح (عىل وزن أمري) كان فيمن قتله أصحاب اجلمل يف البرصة.

(٣) استشـهد عـىل يـد عبيد اهللا بـن زياد عىل أثر ثباتـه عىل موقفه من اإلمـام عيل كام ذكر 
ذلك (السيد حمسن األمني يف أعيان الشيعة: ج٧، ص ٦)، قال: ناقال عن أيب حسان 
العجـيل لقيـت أمة اهللا بنت راشـد اهلجري فقلت هلـا اخربين بام سـمعت أباك قلت 
سـمعته يقول: قال حبيبي أمري املؤمنني C يا راشـد كيف صربك إذا أرسل إليك 
دعـي بنـي أمية فقطع يديك ورجليك ولسـانك فقلـت يا أمري املؤمنـني أيكون آخر 
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مرجوم العبدي الذي كان قد قدم ضمن وفد عبد القيس عىل رسول اهللا 
K، وكان مـع عيل يف مواقفه وجاء ألمـري املؤمنني يف يوم اجلمل مع 

أربعة آالف، ومنهم عبد اهللا بن جرير العبدي(١)، وغريهم.
 وقد كان اإلمام عيل ال يعدل بربيعة أحداً من قبائل العرب سو»
مهـدان. وبذلك فإن قبائل ربيعـة أهل البحرين خاصة عبدالقيس وبكر 
بـن وائـل وبوقوفهم مع اإلمام عـيل أصبحوا بالتـايل مناهضني للحكم 
األمـوي مما جلب عليهم سـخط بنـي أمية، وكذلك األمـر يف عهد بني 
العبـاس فأصبحوا من املغضوب عليهـم، وأمهلت البحرين وأصبحت 
منفى للمعارضني، فكانت أرضا خصبة لكل من أراد الثورة أو اخلروج 

عىل احلكم منذ عهد اخلوارج اىل صاحب الزنج اىل القرامطة»(٢).
وهنـا يالحـظ أن عددا غري قليـل من بني عبد القيـس قد انتقلوا 
 C إىل الكوفـة بعـد متصريها وخصوصا بعدما سـكنها أمري املؤمنني
والبرصة بعد حرب اجلمل، ولذلك نسب العبديون الذي انتقلوا بنسبة 
الكـويف والبـرصي فيقـال العبدي الكـويف أو البـرصي، وأحيانا كانت 

ذلك إىل اجلنة قال نعم يا راشـد وأنت معي يف الدنيا واآلخرة، قالت فواهللا ما ذهبت 
األيـام حتى أرسـل إليـه الدعي عبيد اهللا بن زيـاد فدعاه إىل الرباءة مـن أمري املؤمنني 
C فأبـى أن يـربأ منه فقال له ابن زياد فبـأي ميتة أخربك صاحبك أنك متوت قال 
أخـربين خليـيل إنك تدعوين إىل الرباءة فال أبرأ فتعذبني فتقطع يدي ورجيل ولسـاين 
فقال واهللا ألكذبن صاحبك قوموا فاقطعوا يديه ورجليه واتركوه فقطعوه ومحلوه إىل 
منزلنـا ثـم دخل عليه جريانه ومعارفه يتوجعون له فقـل إئتوين بدواة وصحيفة أذكر 
لكم ما يكون مما علمنيه موالي أمري املؤمنني فبلغ ذلك ابن زياد فأرسل إليه احلجام 

حتى قطع لسانه فامت من ليلته.
(١) ورد ذكره يف نقل خطبة ألمري املؤمنني يف جوامع التوحيد.ويف بعض الكتب عرب عنه 

عبد اهللا بن حريث العبدي.
(٢) النزر ؛ خالد: مقال يف موقع الكرتوين: أقالم نت.
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النسبة إىل البلد هذا تغلب عىل النسبة إىل القبيلة.
وتالحـظ نقطة أخـر أيضا وهي أن هؤالء ملا اسـتقروا يف تلك 
املناطـق، صار غـري العرب يوالوهنم ويتعاقدون معهم، ولذلك سـوف 

نجد فيام بعد أن قسام من هؤالء يوصفون بأهنم موايل العبديني.
شهداء عبد القيس يف معركة كربالء:

يف أصحاب احلسـني C يف كربالء يعد املؤرخون عرشة(١) قد 
استشهدوا من العبديني: 

١- أدهـم بن أمية العبـدي كان من شـيعة البرصة،وحرض أيضا 
يف منزل (مارية بنت منقذ)(٢)، استشـهد يوم العارش من حمرم يف اهلجوم 

األول(٣):
٢- وسيف بن مالك العبدي،

٣- سامل موىل عامر بن مسلم العبدي،
٤- عبدالرمحن بن عبداهللا بن يزيد العبدي،

٥- عبداهللا بن يزيد العبدي،
(١) يف الزيارة التي فيها أسامء الشهداء (يراجع قضايا النهضة احلسينية ج ١للمؤلف) ذكر 
من شـهداء العبديني ٦ شـهداء، واملالحظ أهنم من غري ألقاب مثل عامر بن مسـلم، 
ومواله، وسـيف بن مالك، ويف بعضها اآلخر بلقب القييس كام هو يف يزيد بن ثبيت 
(العبدي) القييس وابناه عبد اهللا وعبيد اهللا. وهم هبذا العدد يشـكلون ما نسبته ١٠% 

من شهداء كربالء بناء عىل أن عدد الشهداء قد جتاوز املئة بقليل.
(٢) العبدية: كان هلا منزل يف البرصة جيتمع فيه شيعة أهل البيت ويتداولون فيه أمورهم، 
 ،C ومن هذا املنزل وامللتقى انطلق عدد من العبديني إىل كربالء لنرصة احلسـني

.C ج١، نساء حول احلسني A للتفصيل راجع: نساء حول أهل البيت
(٣) وسيلة الدارين يف أنصار احلسني:٩٩.
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٦- زهري بن سليم العبدي األزدي، 
٧- عامر بن مسلم العبدي،
٨- يزيد بن ثبيت العبدي، 

٩- عبد اهللا،
١٠- وعبيد اهللا ابنا يزيد بن ثبيت العبدي.

وبعد كربالء وجدنا املثنى بن خمربة العبدي يكون له دور مهم يف 
حركة التوابني، وحيشـد أهل البرصة للمشـاركة فيهـا وكان مربزا بينهم 
حيـث قاد ثالثامئة رجل منهم واشـرتك مـع التوابني يف القتـال، لكنه مل 
يستشهد، ثم كان مع املختار الثقفي يف سنة ٦٦هـ فقد وكله ليدعو الناس 

إليه فدخلها وبنى مسجداً اجتمع فيه مؤيدوه وبدأ الدعوة للمختار.
:B عبد القيس يف خط الصادقني

يف أيام الصادقني (اإلمام حممد الباقر وجعفر الصادق B كان 
من العبديني حمدثون وشـعراء عىل خط الوالية، مثل سفيان بن مصعب 
وحييى بن بالل وغريمها وقد قال اإلمام جعفر الصادق C يف سفيان: 
ىلَ دِيـنِ اهللا<..وله يف املناظرات  هُ عَ إِنَّ يِّ فَ بْـدِ رَ الْعَ ـعْ مْ شِ كُ دَ الَ ـوا أَوْ لِّمُ >عَ
شعر، وأمره الصادق C فقال: قل شعرا تنوح به النساء.. وقد أنشد 
أمـام الصادق C قصيدته يف رثاء احلسـني C التي مطلعها: فَروُ 

جودي بدمعك املسكوب. فارتفعت أصوات النساء بالبكاء(١).
وأما الرواة فيكثر عددهم حتى لو أردنا االسـتقصاء خلرجنا عن 

(١) الكايف: ج ٨، ص٢١٦.
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جمال احلديث فمنهم، ربعي بن عبد اهللا(١)، ومسـعدة بن صدقة، وعروة 
بن مجيع، وأبو الصباح الكناين إبراهيم بن نعيم، وعيل بن احلسني.

ومنهـم بالوالء عبد الصمد بن بشـري(٢)، وعبـد اهللا بن أيب يعفور 
واحلسـني بن محاد بن ميمون العبدي، واملثنى بن عبد السـالم العبدي، 

وأبان بن أيب عياش فريوز.. وغريهم.
وقد اسـتمروا يف والئهم حني تكرس حكـم الدولة األموية ويف 
أيامهـا كانوا بـني املطرقة والسـندان، أو بني نارين: نار اخلـوارج الذين 
امن وجنـوب البرصة حيث كان هـؤالء يعتقدون  نشـطوا يف سـواحل عُ
بكفـر أمري املؤمنني عـيل C، وأن هؤالء الذين يوالـون عليا يوالون 

رجال كافرا فال بد من قتاهلم.
ونار األمويني الذين كانوا حانقني عىل أهل املنطقة خصوصا وإهنم مل 
يبايعوا األمويني ومل يسلموا هلم باإلتباع.ويظهر أن املنطقة يف العهد األموي 
حتولـت إىل مكان يلجأ إليه املعارضون للحكـم األموي فيجدون فيه اجلو 

(١) الثقة ورد اسمه يف أسانيد ٧٩ رواية، ومسعدة بن صدقة الثقة من أصحاب الصادق 
C، وعـروة بـن مجيع الـذي رو عنه يونس بـن عبد الرمحن وعثامن بن عيسـى 
مـن أصحاب اإلمجاع، وأبـو الصباح الكناين إبراهيم بن نعيـم الذي روي أن اإلمام 

الصادق C كان يلقبه بامليزان لوثاقته، وعيل بن احلسني من أصحاب الصادق.
(٢) عبـد الصمـد بن بشـري الثقة الـذي ورد ذكره يف أسـانيد ٣٥ رواية، وعبـد اهللا بن أيب 
يعفـور الثقـة اجلليل يف األصحاب واحلسـني بن محاد بن ميمون العبـدي الذي ورد 
اسـمه يف أسـانيد ٢٢ رواية، واملثنى بن عبد السالم العبدي الذي أثنى عليه الكيش، 
وأبان بن أيب عياش فريوز الذي يروي كتاب سليم وقد نقل بعضهم عن ابن قتيبة يف 
املعـارف: أن عبـد القيس كانت تفتخر بأن بـني مواليها أبان بن أيب عياش. وهو وإن 
ضعف يف بعض كلامت أصحابنا إال أن بعض املحققني أرجع ذلك إىل كلامت خمالفي 
أهـل البيت، وكونه مـن رواة األحاديث التي ال يتحملهـا البعض منهم، وللتفصيل 

يراجع كتاب سليم بن قيس بتحقيق: حممد باقر االنصاري الزنجاين.
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املنسجم مع توجهاهتم،وخصوصا أهنا كانت ذات طرفني، فالبحرين كانت 
متثـل املوئل اخللفي ملن يفـر من القطيف، وبالعكس.. ممـا حدا بعبد امللك 
د محلة للعقوبة  بن مروان أن يبعـث باملبلغني والدعائيني فلام مل ينجحوا جرّ
فقامـت تلك الفئات العسـكرية بتخريب يف املنطقة، وبطمـر للعيون التي 
كانت تروي مزارعها، وبالذات عني تسـمى عني السـيجور يف البحرين.. 

واستغل حربه مع اخلوارج لتصفية حساباته مع الشيعة.. 
أيـام العباسـيني أيضا كانـت األمور تـراوح واسـتمرت األمور 
هكذا، بحيث يقوم خليفة ويسقط آخر، وكل يشء يتغري غري يشء واحد 
ظل ثابتا هو خط الوالء ألمري املؤمنني.. وشـهدت بعض الثورات ضد 

العباسيني ولكنها كانت ختمد.. 
وكانت حماوالت من قِبَل صاحب الزنج للسيطرة عىل املنطقة يف 
حوايل سـنة ٢٤٩ هـ، واسـتقطاب أهلها باعتبارهم غري منسـجمني مع 
اخلالفة العباسية، لكن صدور توقيع عن اإلمام اهلادي C بشأنه وأن 
>صاحـب الزنج ليس منا أهل البيت<(١) جعل هذه املحاوالت عقيمة. 

بل تصد له العريان يف بني عبد القيس وأخرجوه من بالدهم(٢).
العيونيون هيزمون القرامطة:

وحصـل يف املنطقـة يف وقـت متأخر حـوايل سـنة ٢٨٥ هـ جميء 
القرامطة إىل املنطقة واسـتفحل وجودهم، واحتلوا القطيف، وتوجهوا 
(١) هناك خالف يف انتساب عيل بن حممد املعروف بصاحب الزنج، فاألكثر عىل أنه ليس 
مـن بني هاشـم، وقد كان رفع هذا الشـعار من أجل جلب النـاس لتحركه.. وكلمة 
اإلمام اهلادي C، شـاملة للجهتني، فهي -عىل فرض صدورها- تنفي النسـب، 

وتنفي تطابق املنهج، مثل ليس منا من دعا إىل عصبية. وليس منا من غشنا.
(٢) العوامي: السيد عدنان، مقال بعنوان القطيف. 
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الحتالل األحساء وقتلوا مجعا كبريا من عبد القيس بعد قتل زعامئهم.. 
عـي بأن القرامطة هم  والعجيـب أن هنـاك من اجلهلة والطائفيني من يدّ
من الشـيعة مع أهنم عندما وصلوا إىل املنطقـة، فتكوا بأهلها فتكا ذريعا 
حتى أحرقوا بعض زعامئها أحياء.وإىل هذا املعنى يشـري الشاعر عيل بن 
املقـرب العيـوين(١) يف قصيدته التـي بني فيها بعض مـا ارتكبه القرامطة 

 :-A بحق عبد القيس -شيعة أهل البيت

(١) ترمجه الشـيخ البالدي البحراين يف أنوار البدرين بقوله: الشـيخ عيل بن مقرب: فمن 
أدبائها البلغاء وأمرائها النبالء األمري األديب األريب املهذب الشـيخ عيل بن مقرب 
األحسـائي ينتهـي نسـبه إىل عبـد اهللا بـن عيل بـن إبراهيم العيـوين الـذي أزال دولة 
القرامطة من ربيعة وكان هذا الشـيخ أديبا فاضال ذكيا أبيا شـاعرا مصقعا من شعراء 
أهل البيت A ومادحيهم املتجاهرين ذا النفس األبية واألخالق املرضية والشيم 
الرضيـة وقد كشـف جامع ديوانه وشـارحه كثريا من أحواله بتفصيلـه وإمجاله وهو 
مطبوع اآلن وإن كان الظاهر أنه من املخالفني له يف املذهب وهلذا حذف من أشعاره 
املراثـي واملدائح وجرد منها ما هـو األوىل واألحر بالذكر والصالح وحتتمل التقية 
يف حقه وقد وقفت له عىل مراثي كثرية عىل احلسني C سبط املصطفى منها املربعة 

يف نظم مقتل احلسني C ومنها قصائد من مجلتها املشهورة التي أوهلا:
نتـأمل فـادح  خطـب  أي  ونلطـممـن  ننـوح  مرزئـة  وألي 

إىل أن يقول يف آخرها:
دينكـم وحطنـا  بسـنتكم  نتـربمقمنـا  وال  نالـوا  ال  بالسـيف 
خطباؤنـا رصحـت  املنابـر  ترغـموعـىل  قـوم  وأنـوف  بكـم  جهـرا 
متأخـر ال  يـوم  تسـلموين  متقـدمال  وال  عمـيل  جـزا  عـن  يل 

ويف نظمه احلامسـة واألمثال اجليدة مع البالغة املستحسنة وقد أصابته من بني عمه نكبات 
أوجبـت له جتشـم الغربات ويف ديباجـة رشح ديوانه رشح ملا لقيـه يف زمانه من أراده 

فهو مبذول. 
ويف هامش الكتاب املذكور: ومن مجلة قصائده يف رثاء احلسني C قصيدة عينية أوهلا: 

ومربــع لدمنـة  باكيـا  اللوذعـييـا  النبـي  آل  عـىل  ابـك 
ويقول يف آخرها:

سـيلتي و  أنتـم  طـه  آل  مفزعـــييـا  وإليكـم  إهلـي  عنـد 
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ديارهـمُ قيـس يف  عبـد  قـوا  وصريوا الغرّ من ساداهتم محمـاوحرّ
فـكان العيونيـون وهم من شـيعة أهـل البيت C مـن ٤٦٠ هـ 
إىل حـوايل ٢٠٠ سـنة بعد ذلك وهم الذيـن قاوموا القرامطة واسـتطاعوا 
إخراجهم بعد جوالت عنيفة من القتال املسـتمر(١) ملدة سـبع سنوات وقد 
سجل الشاعر العيوين عيل بن املقرب هذا يف قصيدته املذكورة حيث قال:

ديارهـمُ قيـس يف  عبـد  قـوا  وصريوا الغرّ من ساداهتم محمـاوحرّ
فلقـا وغادرهم بعـد العال خدماسـل القرامط من شـظّى مجامجهم

وحكموا املنطقة طيلة هذه الفرتة.
ولكـي يتبـني لك مـد تغلغـل منهج أهـل البيت واسـتحكامه 
يف املنطقـة، ننقـل لـك ما ذكـره ابـن بطوطـة يف كتابه املعـروف (رحلة 
(١) ذكر الشيخ عيل البالدي البحراين يف أنوار البدرين، ص ٣٩٣: ما ييل:(أقول): ومل تزل 
القرامطـة يف دولتهم ومنكراهتم حتى أبـاد اهللا دولتهم وأمخد صولتهم بظهور األمري 
عبـد اهللا بـن عيل العيوين األحسـائي آل إبراهيم من ربيعة جـد األمري عيل بن مقرب 
الشـاعر األديب فبقي يراوحهم ويغادهيم باحلرب مدة سبع سنوات وهو يف أربعامئة 
رجل وربام تزيد قليال حتى ذهبت أيامهم وعفت رسـومهم وأعوامهم ومن مجلة ما 
اتفـق يف إدبـار أمرهم وقطع رشهم أن أبا البهلول العـوام بن حممد بن الزجاج الذي 
أحدث قرية العوامية من بني عبد القيس تغلب عىل جزيرة أوال وانتزعها من أيدهيم 
وطرد عاملهم عنها فلام سـمعوا اخلرب حشـدوا اجلنود الكثرية من األعراب وغريهم 
وأتوا هبم إىل القطيف وكانت هلم فجهزوا ثلثامئة سـفينة مملوءة عسـاكر وعليهم أمري 
من جهتهم فلام توسـطوا البحر بني البحريـن والقطيف يف املوضع املعروف إىل اآلن 
بكسـكوس عصفت هبم ريح عظيمة فأغرقتهم مجيعا إىل أن صار ما ذكرناه من قطع 
أدبارهم وقلع آثارهم وقد أشـار إىل ذلك األديب الشـاعر املهذب عيل بن مقرب يف 

بعض قصائده بقوله:
خدمـاسـل القرامـط مـن شـظى مجامجهم العـال  بعـد  وغادرهـم  طـرا 
نعلمـه هللا  مسـجدا  بنـوا  هدمـاومـا  قائـام  وجـدوه  كلـام  بـل 
منازهلـا يف  قيـس  عبـد  محـاموحرقـوا  سـاداهتا  مـن  الغـر  وغـادروا 
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ابـن بطوطة) ففيـه يقول: >ثـم سـافرنا إىل مدينة القطيـف كأنه تصغري 
قطـف(!)، وهـي مدينـة كبرية حسـنة ذات نخل كثري يسـكنها طوائف 
العرب وهم رافضية(١) غالة!! يظهرون الرفض جهارا وال يتقون أحدا 
ويقول مؤذهنم يف أذانه بعد الشهادتني أشهد أن عليا ويل اهللا، ويزيد بعد 

احليعلتني (حي عىل الصالة حي عىل الفالح) حي عىل خري العمل...
ثم يسرتسـل ويذكر عن مدينة األحسـاء، ويؤكد عىل أن سكاهنا 
عرب (ال كام يشوش البعض فريبط بني التشيع وبني االنتامء غري العريب) 

وأهنم من عبد القيس.. فيقول: 
ثم سـافرنا منها إىل مدينة هجر وتسـمى اآلن باحلسـا وهي التي 
يُـرضب املثل هبا فيقال كجالب التمر إىل هجر، وهبا من النخيل ما ليس 
ببلد سواها، ومنه يعلفون دواهبم، وأهلها عرب وأكثرهم من قبيلة عبد 

القيس بن أفىص<(٢).
وأنـت تالحـظ أن هذه الشـعائر املعروفة عن شـيعة أهل البيت، 

كانت سائدة يف املنطقة منذ ما يقارب السبعة قرون من الزمان.
التعاون مع العثامنيني لصد الربتغاليني

ونظرا لكون املنطقة ذات خريات كثرية، فقد أُغري هبا الطامعون 
من خمتلف اآلفاق فجاء الربتغاليون واحتلوا املنطقة، وهلذا ترون أن قسام 
(١) مـا أشـبه الليلـة بالبارحـة.. هذا هو اخلطـاب الطائفي الـذي ال يزال عند قسـم من 
الناس.. ملاذا هم غالة؟ ألهنم يظهرون عقائدهم؟ ويقولون أشـهد أن عليا ويل اهللا؟ 
أو أهنـم يقولـون حي عىل خري العمل!! وورطة شـيعة أهل البيـت ورطة فإن كتموا 
عقيدهتم وأخفوا شـعائرهم اهتموا بأهنم منافقون وبأهنم يكيدون للدين.. إلخ، وإن 

أظهروا عقيدهتم وأعلنوا شعائرهم صاروا غالة ورفضة!! فامذا يصنعون؟.
(٢) رحلة ابن بطوطة، ٢٨٠، طبعة دار صادر.
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من اآلثار الباقية تعود هلؤالء الغزاة، وهنا موقف يبني منهاج شيعة أهل 
البيت A يف مقاومة التحديات التي تواجههم، فإن املنطقة ملا احتُلَّت 
مـن قِبَل الربتغاليـني، قام أهل املنطقة باالتصال باألتـراك العثامنيني ومل 
يمنـع اخلالف املذهبي املوجود (باعتبار كـون األتراك حنفيي املذهب) 
مـن ذلـك التواصـل والتعاون عـىل طـرد املسـتعمر األجنبـي الكافر، 
وبالفعـل كان نتيجة ذلك أن أُخـرج الربتغاليون من املنطقة،مع أنه كان 
يمكـن ألهل املنطقة أن يضمنوا ألنفسـهم محاية قـوة كرب تصد عنهم 
غـارات البـدو وأعداء املحيط.ولكنهـم ضمن ثوابتهـم الدينية رأوا أن 
عليهم أن يتحالفوا مع األتراك املسلمني ضد الكفار األجانب، وسوف 
يكررهـا أهـل املنطقة يف وقت الحق كام سـيأيت.وبقي األتـراك فيها إىل 
حوايل سنة ١٠٨٠ هـ مع أن األتراك قد أساؤوا إىل أهل البالد يف فرتات 

خمتلفة، واضطهدوهم(١).
(١) ذكـر ذلك املحقق السـيد عدنان العوامـي يف مقالة له بعنوان القطيـف وننقل ما قاله 
بنصه -عىل طوله لفائدته-: دخول األتراك: كان راشـد بن مغامس، قد اسـتوىل عىل 
األحسـاء مـن اجلربيني، وضمها إىل إمارته يف البرصة سـنة ٩٣١هــ ١٥٣٤م، وعند 
دخول السلطان العثامين سليامن القانوين بغداد، تنازل له عن احلكم، وسلم له مفاتيح 
ا من السـلطان ملبادرة الشـيخ راشـد هذه أنعم عليه بالوالية فدخلت  إمارته، وتقديرً
األحسـاء تلقائيَّا يف حوزة العثامنيني، فأسـند راشـد بن مغامس إدراة شـؤون احلكم 
يف األحسـاء إىل ولـده مانع، وكأن أهايل القطيف كانوا يتحينـون الفرصة طويالً كي 
يتخلصوا من هيمنة اإلحتالل الربتغايل، فقاموا يف سنة ٩٤٦هـ ١٥٣٩هـ بالثورة عىل 
وايل الربتغاليني اهلرمزي عبد الغفور بن عبد الرحيم، وأعلنوا انضامهم إىل أشقائهم 
ا –عىل  األحسـائيني حتـت حكم وايل العثامنيني راشـد بن مغامس، ولكن ولـده مانعً
ـا، ومل يكن يعرف ما بني القطيف واألحسـاء والبحرين من  ا طائشً ما يبدو- كان غرً
أوارص القربى، فقام بمحاولة غزو البحرين، مما أغضب أهايل األحسـاء والقطيف، 
ا أعاد  فثاروا عليه، فلم يتمكن من حتقيق غرضه فلجأ إىل البرصة، ويبدو أن أباه راشدً

ترتيب األوضاع بتهدئة مشاعر األهايل، فاستتب له األمر إىل حني.
بعد مخس من السـنني، أي يف سـنة ١٥٥٠م، وجد أهل القطيف فرصة أخر للخالص 
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استمر األتراك يف حكم املنطقة مدة ١٢٠ سنة، ثم ضعف أمرهم، 
فاستطاع بنو خالد السيطرة عىل املنطقة، وأيضا بقوا حيكموهنا مدة ١٢٠ 
سـنة تقريبا، وقد تداخلوا يف هذه الفرتة مـع األهايل مما جعلهم يتأثرون 
بطريقـة حياهتـم، وثقافتهـم، وكان نتيجـة ذلـك التداخـل االجتامعي 
والتأثـر الثقـايف أن وجدنا قسـام من بنـي خالد قد تأثـروا بمذهب أهل 
البيـت A، ولعـل الناظـر إىل العوائل والقبائل هنـا يلحظ عددا من 
القبائـل مل يكن التشـيع فيها قبل ثالثامئة سـنة لكن بـدأ فيها خالل هذه 
الفرتة، فتشيعت قبائل بكاملها أو نسبة منها، وال يزالون إىل يومنا هذا.

من حكم األجنبي، فقاموا بطرد املعتمد اهلرمزي املعني من قبل الربتغاليني، وأوفدوا 
أعياهنـم إىل بغـداد لطلب احلامية، مـن العثامنيني، فتخلصت البلد، مـرة أخر، من 
االسـتعامر األورويب، لكـن العثامنيني خيبوا اآلمال بام مارسـوه مـع األهايل من ظلم 
وجـور، بام فرضوه مـن الرضائب واإلتاوات، ومصـادرة األرايض، واألمالك حتى 
أهنم مل يستثنوا، من املصادرة، مرياث امليت الشيعي، فاعتربوا امليت من أهل القطيف 
ا دمه، مما محل الناس عـىل وقف عقاراهتم  ا، مسـتحال ماله، مهـدورً ا، أو كافرً مـرشكً
وبسـاتينهم محايـة هلا مـن املصـادرة، ناهيك عـن فرار كثري مـن األهـايل إىل البلدان 
املجاورة كالبرصة وأيب اخلصيب، بالعراق، وأيب شـهر واملحمرة، وجلنة وغريها من 
ا، والقطيف  املدن اإليرانية، وبسـبب هذه املامرسـات الظاملة شـهدت املنطقـة عمومً
بصـورة خاصة، ثورات متالحقة، شـارك فيها حتـى قادة اجلند العثـامين تضامنًا مع 
األهايل، ويف أواخر القرن السادس عرش بلغ تعسف العثامنيني ذروته مما أهلب مشاعر 
العـداء جتاههم، ويف ظل هـذه األوضاع املرتدية ثار األهـايل، ويف طليعة الثوار قبيلة 
بنـي خالد، بقيادة زعيمهم الشـيخ سـعدون، فانضم إليه زعامء القطيـف بقيادة عبد 
اهللا بن نارص بن مقلد حتى اسـتخلصوا األحسـاء كلها من العثامنيني، ومن القطيف 
اسـتخلصوا صفو وحدها، بينام اسـتطاع العثامنيون إحـكام قبضتهم عىل القطيف 
وقراها بسـبب اإلمدادات العسـكرية التي وصلتهم من البرصة وبغداد وشهرزور. 
وبسـبب عنف املقاومـة نزح عدد من أعيـان القطيف ووجهائهـا إىل البحرين برفقة 
زعيمهم األكرب عبد اهللا بن املقلد، وشاعرهم الشهري أيب البحر جعفر اخلطي، وذلك 
يف شـهر ذي احلجة سـنة ٩٩٩هـ، سـبتمرب ١٥٩١م. وعىل ذات الوترية كان تعامل 
أهل القطيف مع ابراهيم باشا عندما غزاها، فطردوا قواته سنة ١٢٣٥هـ/ ١٨١٩م، 

أي بعد أقل من عام من سيطرته عليها سنة ١٢٣٣هـ/ ١٨١٨م.
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ويرجع سـبب ذلك إىل القاعدة االجتامعية يف أن الفكر الصحيح 
أقو من اآللة العسـكرية، وهو نفس األمر الذي جعل املغول يتأثرون 
باإلسالم ويسلمون مع أهنم جاؤوا فاحتني يف األصل هذا مع الفارق بني 
املثالني ولكن الغرض هو االستشهاد. وهناك سبب آخر حمتمل وهو أن 
اخلوالد قد تعاملوا مع املنطقة بحالة منفتحة، دون أن يكون هناك شحن 
طائفـي يُقصد منه فصل الفئات عـن بعضها، ومنع التأثر والتأثري بينها! 

بخالف ما صار موجودا يف أزمنة متأخرة.
 غـري أن األمـر مل يسـتمر لبنـي خالـد، فعـاد األتراك مـرة أخر
وسيطروا عىل املنطقة، وقد شهد عهدهم اجلديد حالة من االنفتاح الثقايف 
واحلريـة، وحصل يف وقت متأخر انتشـار احلوزات واملـدارس العلمية 
إىل حـد أن املنطقة كان يوجـد فيها عدد من املجتهدين، رجع األهايل يف 
التقليد إليهم وكان يف البالد حركة ثقافية وأدبية متميزة شـهدت الكثري 
مـن التأليفات، ووجد فيها الكثري من الشـعراء واألدباء مما حيتاج له إىل 

حديث خاص به. واستمر هذا احلال إىل سنة ١٣٣١هـ.
يف سنة ١٣٣١ هـ دخلت املنطقة حتت حكم امللك عبد العزيز بن 
عبد الرمحن آل سعود املؤسس للمملكة(١). وهنا ال بد من تسجيل نقطة 
أرشنا إىل مثلها يف ما سـبق وهي حتكـي عن احلالة الوطنية والدينية التي 
نقل أن املنطقـة التي كان فيها  كان عليهـا أهـل املنطقة وعلامؤها، فإنـه يُ
حامية تركية ضعيفة، أُريد اسـتغالل أمرها من قِبَل الربيطانيني فأرسلوا 

(١) يف مقالة البن عمتنا األسـتاذ عبد العيل آل سـيف نرشت يف جملة الواحة، بعددها رقم 
٣٥، ذكر تفاصيل عن ذلك سـوف نأيت عىل ذكرها بعد قليل، ننرش جزءا منها يرتبط 

هبذا املوضوع. إلكامل الفائدة.
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بارجـة حربية رابطت عىل املوانئ وعرضت احلامية عىل أهل املنطقة (١)، 
فـام كان مـن علامئها إال أن وقفـوا املوقف الديني الطبيعـي يف مثل هذه 
املوارد عند االختيار بني من هو مسلم ومن هو كافر، فكان أن قام علامء 
القطيف ونواحيها بتسليمها إىل مندوب امللك عبد العزيز من دون قتال 
وكذا كان احلال يف األحساء حيث قام العلامء بتسليم البالد ضمن إطار 

حفظ احلقوق واحلريات الدينية.
كيف دخلت القطيف حتت حكم امللك عبد العزيز؟.

* كنـت أحب أن أتعرض إىل دخـول القطيف حتت حكم امللك 
عبد العزيز، غري أين وجدت أن ابن عمتنا األسـتاذ عبد العيل آل سيف، 
قـد نرش شـيئا مفصـال عن هـذا املوضوع يف جملـة الواحة، فآثـرت لتتم 

الفائدة أن أنقله هنا.
>كان تشـيُّعُ القطيف بعـد دخوهلا حتت احلكم السـعودي بقيادة 
امللـك الراحل عبد العزيز، واحدا من األسـباب التي ثار ألجلها زعامء 
منظمـة األخوان عىل امللك الراحل(٢)، باعتبـار أنَّ املنظمة تتمثل تعاليم 
الشـيخ حممد بن عبد الوهاب الذي ير الشيعة رافضة، والتشيع كفرا، 
 فحـاول علامء نجـد التوفيق بني امللك وزعـامء املنظمة، فأصدروا فتو

شهرية، جاء فيها:
«وأمـا الرافضـة: فأفتينا اإلمـام أن يلزمهم البيعة عىل اإلسـالم، 
(١) شـكك الباحـث العوامـي يف قيـام الربيطانيـني بذلك. قائـال إن طبيعـة العالقة بني 
الربيطانيـني وامللك عبد العزيز ال تسـمح بقيام يشء مـن هذا القبيل، وأيد ذلك -يف 

حوار مع الكاتب- بوجود بعض الوثائق يف هذا الشأن.
(٢) اجلزيـرة العربيـة، حافظ وهبـة، جلنة التأليـف والرتمجة والنرش، القاهـرة، ١٣٨٧هـ 

١٩٦٧م ط الرابعة، ص: ٢٩٦.
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ويمنعهم من إظهار شـعائر دينهم الباطل، وعىل اإلمام، أيضا، أن يلزم 
نائبه عىل األحسـاء أن حيرضهم عند الشـيخ بن برش، ويبايعوه عىل دين 
اهللا ورسـوله وترك دعاء الصاحلني مـن أهل البيت وغريهم، وعىل ترك 
سـائر البدع مـن اجتامعهم عىل مآثمهـم، وغريها مما يقيمون به شـعائر 
مذهبهم الباطل، ويُمنعون من زيارة املشاهد، وكذلك يلزمون باإلجتامع 
عـىل الصلوات اخلمس، هم وغريهم، يف املسـاجد، ويرتـب فيهم أئمة 
ومؤذنـون ونـواب مـن أهل السـنة، ويلزمـون بتعليم ثالثـة األصول، 
وكذلـك إن كان هلـم حمال مبنية إلقامة البدع هتـدم، ويمنعون من إقامة 
البدع يف املساجد وغريها. ومن أبى قبول ذلك ينفى من بالد املسلمني. 
ا الرافضة من أهل القطيف: فيلزم اإلمام -أيَّده اهللا- الشيخ بن برش  وأمَّ

أن يسافر ويلزمهم بام ذكرنا...»(١).
وبصـدور هـذه الفتو بـدأت القطيف مرحلة مـن الضيق، فقد 
قدم الشـيخ بن بـرش إىل القطيف فكان لـه لقاء بالعلامء يف الدرويشـية، 
ومتثـل موقـع إمارة القطيف وأمريها بن سـويلم حينهـا، وكان من أبرز 
هـؤالء العلامن اخلنيزيَّان العالمة الشـيخ عيل أبو احلسـن والشـيخ عيل 
امي،  أبـو عبـد الكريم «قدس اهللا رسمها»، والعالمة السـيد ماجـد العوَّ
وجـر حديث رصيـح من قبل هـؤالء األعالم حول أسـس االعتقاد 
لد الشـيعة، وأنه ال جيانب التوحيد الصحيح حسب فهم أهل البيت، 
ففهـم منهم مـا مل يفهمه علامء نجد، وكان قدم معـه أئمة إلقامة اجلامعة 
وا أهـل القطيف يف صلواهتم، وكانـت فرتة عصيبة  مـن علـامء نجد ليأمُّ

أجرب الناس فيها عىل احلضور ألداء الصلوات باإلكراه.

(١) نفسه، ص ٢٩٥.
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ويبـدو أن بـن برش عـاد للرياض وقـدم تقريـره، بيـد أنَّ العلامء 
النجديـني مل يرضهم ذلك. فقد فرضت اجلزيـة بعنوان اجلهاد عىل أهل 
القطيـف، وكانـت عىل الفـرد وعىل الدابـة وعىل البيت وعـىل الدكان، 
وانطلقـت يف تصاعـد يف مضاعفاهتـا مرة واثنتني، باع النـاس مقتنياهتم 
اخلاصـة، وبـاع النسـاء مصوغاهتن دفعا عن أنفسـهن وعـن أزواجهن 
وأوالدهـن، ولعل حاجة احلكومة الناشـئة للامل لإلنفـاق عىل املعارك 
التـي يقودها امللك ضد كل مـن مل يدخل يف الطاعة، أو يعلن العصيان، 

هو دافعه لفرض هذه الرضائب.
وا إىل البحرين، والضعفاء تواروا  املقتـدرون من أهل القطيف فرُّ
عن األنظار خوفا من املالحقة، ومن وقع يف يد السلطات كلف بالعمل 

تسخريا لقاء ما يف ذمته.
إن وجـود هـذا العـدد الكبري من أعيـان القطيـف يف البحرين مل 
يكـن خافيا، والبحرين حينها حارضهتا املنامة ال متلك إخفاء هذا العدد 
الكبـري من املهاجرين، وحيـث كان املترضر األكرب مـن تابعية القطيف 
للدولة السـعودية هو عبد عيل بن منصور باشـا فجر حديث للتدخل 
الربيطاين إالَّ أنَّ املندوب السـامي الربيطـاين يف البحرين طلب أن يعزز 
هـذا الطلب بخطاب من احلجة أيب عبد الكريم اخلنيزي J ليتم هذا 
التدخل، وإدخال القطيف حتت التبعية الربيطانية، إالَّ أنَّ الشيخ، بحسه 
الوطنـي، رفض التبعيـة لربيطانيا، وأرسـل، بذلك، خطابـا للمندوب 
السـامي، ويقال إنَّ هذا اخلطاب وقع يف يـد امللك عبد العزيز فعرف له 

هذه الوطنية املتميزة.
ولعـل بريطانيا، بعد هذا الرد من الشـيخ اخلنيزي، مل ترد تصعيد 
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املوقف مع امللك عبد العزيز فأوعزت إىل أحد شيوخ الدوارس بالتدخل، 
يا  وبـدأ عىل أثر ذلـك املهاجرون بالعودة، ولكنها بام يشـبه املظاهرة حتدِّ
البن سويلم أمري القطيف حينها، وتاله ما يشبه العصيان املدين، وكانت 

العوامية وسيهات تتزعامن هذا العصيان.
ويبدو أن زعامء القطيف اتفقوا عىل إرسـال وفد ملقابلة امللك عبد 
العزيـز للتفـاوض معه فيـام هيم أمر القطيـف فوقع اإلختيـار عىل الوفد 
املكون من احلاج أمحد اخلنيزي واحلاج ريض العلقم واحلاج حممد حسني 

.J الفرج، رمحهم اهللا، وبزعامة العالمة الشيخ منصور آل سيف
وكانت املشـكلة التي اعرتضت هذا الوفد هو االلتفاف عىل أمري 
املنطقة الرشقية حينها بن جلوي ملا عرف عنه من قسوة وجدية يف تنفيذ 
األوامـر، فكان ال يقبل اعتـذارا، أو تأخريا عن اإلمتثال ألوامر الدولة، 
ا بالسلطة، وعدم طاعة الوالة، واتفق اجلميع عىل  وإنام يعتربه اسـتخفافً
اإلبتعاد عن طريق األحسـاء، مقر اإلمارة وقتها، فلم يكن إال السفر إىل 
البحريـن، ومنهـا إىل بوبمي باهلنـد ثم إىل جدة بالباخـرة برفقة احلجاج 
اهلنـود. بقي الوفد قرابة سـتة أشـهر فكانـت مفاوضات شـاقة بمنتهى 
الرصاحة، والشـفافية وطلـب الوفد من امللك أن يقـرر موقفه من أهل 
القطيف مسـلمون هم أم كفـار كام تراه الفتـو؟ وإال فكيف تعتربهم 
الدولـة مسـلمني، وحتاسـبهم عىل زكـوات أمواهلم، ويف نفـس الوقت 

تعتربهم غري مسلمني وتأخذ عليهم اجلزية؟.
إن حنكة امللك عبد العزيز السياسية أهنت هذه املسألة، وأقر بأنَّ 
أهل القطيف مسـلمون، السـيام وهو يعلم أن دولة كرب هي إيران هلا 
ثقل يف العامل اإلسـالمي والدويل دستورها ينص عىل أن التشيع مذهبها 



١٤٥

الرسـمي، وحجاجها يفـدون إىل اململكة باآلالف ألداء مناسـك احلج 
كل عام، عدا عن شـيعة اهلند والباكستان ولبنان، وهل يصح احلج لغري 

مسلم؟.
وبدأت تباشـري انقشـاع هذه املعضلة الكرب باالنفراج، وسـلم 
امللك الشـيخ منصور، والوفد املرافق له، رسالة خمتومة ألمري األحساء، 
ولكن الشـيخ أبى اسـتالمها إالَّ مفتوحة، وقال قولته املشهورة إننا لسنا 
ـا أن نعلم ما يف  سـعاة بريـد، إنـام نحن نمثـل بلدا وضـع ثقته فينـا، فإمَّ
اخلطاب وإال فنحن باقون حتى ينتهي طلبنا، واستجاب امللك ملوقفهم، 
وأقرأهـم الكتـاب، وكان فيـه رفع كل أنـواع رضيبة اجلهـاد، وطلبوه، 
أيضـا، يف الزكاة املتاخرة عىل الناس لسـنني مل يدفعوها لضيق ذات اليد 
فاجاهبـم، وبذلك بدا الوفد رحلة العودة، وبرزت هلم املشـكلة األوىل: 

املرور باألحساء، فصمموا عىل سلوك طريق ال يمر باألحساء.
ة، وهم أهل معرفة بطرق الصحراء،  اسـتاجر الوفد دليال من املرَّ
عـىل أن ال يمـر هبم باألحسـاء، وانطلـق الركب، ولكنه ضـل الطريق، 
وكادوا أن يموتوا من اجلوع والعطش، وما وصلوا إىل اجلبيل إالَّ بشـق 
األنفـس، وكانـت معاناهتـم كبرية جـدا، فقـد أهنكهم اجلـوع واملرض 
والتعـب والسـهر واخلـوف مـن الطريـق وما فيـه من وحـوش ضارية 

وبوصوهلم استُقبِلوا استقباال حارا أنساهم طول عنائهم)(١).

(١) آل سيف: عبد العيل، جملة الواحة، عدد: ٣٥.
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من مشاكل النهوض يف جمتمعنا الشيعي
يمتلك املجتمع الشـيعي حسـب الكثري مـن املفكرين مؤهالت 
النجاح والتفوق واالنطالق، غري أن الواقع القائم يؤكد وجود معيقات 
متنعه عن ذلك أو تؤخره.. فام تلك املشـكالت واملعيقات املانعة له عن 

االنطالق؟
ولالجابة عن السؤال نقدم مقدمة من نقطتني:

النقطـة األوىل: املجتمعات البرشية حتتوي عىل مشـاكل متشـاهبة 
يف اجلملـة، لكـن ختتـص بعـض املجتمعـات بمشـاكل خاصة هبـا، بل 
أحيانا نفس املشـكلة املشرتكة يف جمتمعني يكون هلا عوامل خمتلفة، فعىل 
سـيل املثال: البطالة ليسـت مشـكلة خاصة وإنام هي مشكلة عامة فهي 
موجـودة يف أكثر املجتمعات يف هـذا الزمان: املتقدمة منها واملجتمعات 
الناميـة، برغم اختالف األسـباب. فقد تكون أسـباب البطالة يف البالد 
املتقدمـة مكننـة اإلنتاج واالعتامد عـىل اآلالت والكمبيوتر، بينام هي يف 
املجتمعات النامية عدم وجود الفرص الكافية أو سوء اإلدارة للثروة.. 

وهكذا فإنه برغم أن املشكلة واحدة إال أن األسباب خمتلفة.
وهلذا ال بد من النظر إىل املشكلة ضمن إطارها اخلاص يف املجتمع 

املعني الذي يراد البحث عنه.
النقطة الثانية: عندما نتحدث عن املشاكل البد أن نفكر يف اجلذور 
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و املناشـئ و األسـباب فالكثري من الناس يالحظون الظواهر ويقلقون 
من اآلثار.مثال: يرون شـابا قد أخطأ يف طريق االسـتقامة فيقوم بأفعال 
خارجة عن العرف الديني، كثري من الناس يقلقون من هذه املظاهر وال 
يرتاحـون هلا وهذا قلق من اآلثار ومـن املفروض أن نفكر يف جذر هذه 
املشـكلة فال بد أن نتسـاءل ملاذا يترصف هذا الشـاب بتلك الطريقة وما 

الذي يدعوه إىل هذا السلوك ويدفعه إىل هذا الترصف؟.
وعـىل سـبيل املثال جمتمعنا التابع ألهـل البيت A يمتلك من 
اإلمكانيـات الـيشء الكثري وحيتوي عـىل مقومات االنطـالق والتقدم، 
لنتساءل ملاذا مل يتقدم؟ ملاذا مل يرتقِ بالنحو املطلوب؟ إن مما يثري التساؤل 
أن تر طائرة معدة للطريان بشكل كامل وقائدها موجود واملدرج معد 
ة.. ومع ذلك ال تطري، البد أن نتسـاءل  لِحَّ ومهيـأ واحلاجـة لالنطالق مُ
ملـاذا ال تطري مع وجـود كل مقومات الطريان واالنطـالق؟ ومع انتفاء 
املوانـع عنـه.. ما الذي يمنعها مـن الطريان والتحليـق؟ هل هناك يشء 

يثقلها؟.
إن هـذا املجتمع يمتلك فكر أهـل البيت A وهو فكر حيوي 
متفاعـل، ويمتلـك من القـدوات التارخييـة الرائعة العدد اجلـم، كام أنه 
يمتلـك احلـامس الدينـي املتفاعل يف نفوس شـبابه وشـاباته، وال يفتقد 

اإلمكانات املادية الالزمة.. فلامذا يبقى رهني التخلف؟.
ملاذا نتعرض إىل هذه املشاكل؟.

سـوف يتضـح أن هنـاك مناهج متعـددة يف التعامل مع املشـاكل 
االجتامعيـة وأن طريقـة التعامـل مع هذه املشـاكل، تؤثـر يف أن يتحرك 
املالحـظ حللها، وتغيريها أو أنه يتخذها مربرا للتقاعس، والكسـل عن 
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الدخول إىل الساحة االجتامعية.
إن الغـرض من التعرض إليها، كشـفها وبيان يشء من أسـباهبا، 
والتفكـري يف حلـول هلا، كيال تعيق املجتمع عـن حركته، والعاملني عن 

نشاطهم..
أما مناهج التعامل مع تلك املشـاكل، فيمكن لنا أن نذكر منها ما 

ييل:
املنهـج األول: التسـرت واإلخفـاء: يقـول أصحـاب هـذا املنهج 
والذيـن يوجـدون يف أكثـر البـالد اإلسـالمية عىل مسـتو الـدول أو 
املجتمعات والطوائف: جيب التسـرت عىل املشاكل احلاصلة يف املجتمع، 
وجتنـب تداوهلـا واحلديث فيهـا، وذلك ألن احلديث عن هذه املشـاكل 
واالعـرتاف بوجودها يضعـف املجتمع.فال بد من إبـراز املجتمع أمام 
اآلخرين عىل أنه قوي متامسـك ال مدخل للمشـاكل فيه، وال يوجد فيه 

إال كل خري..
وربـام يعلل هؤالء مثل هذا التوجه بأن مفاد آيات القرآن الكريم 
هو التسـرت عىل املشاكل وعدم إظهارها..كام يعتقد أصحاب هذا املنهج 
أن إظهار املشـاكل عرب احلديث عنها يؤدي إىل أن يشـمت العدو فينا.. 

بينام املفروض أن نري األعداء قوة جبهتنا الداخلية ومتاسكها.
ومـن الواضـح أن هذا املنهج غـري صحيح، فإن إخفاء املشـكلة 
والتسـرت عليهـا ال ينهيها، وهو أشـبه باإلغامض عن املـرض، لفرتة من 
الزمـان حتـى إذا اسـتفحل مل يكن ممكنا التسـرت عليه، والسـتفحاله ال 

يمكن عالجه أحيانا.
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الطريف أن الكثري ممن يرون هذا املنهج، ويعملون به عندما تبدو 
املشـكلة فاقعة أمامهـم بكل قوهتا يتسـاءلون: أين كانت هذه املشـاكل 
وملاذا وصل جمتمعنا إىل هذا احلد! وجوابه أن املشـاكل كانت موجودة، 
ولكن كان يتم التغايض عنها، والتسرت عىل وجودها، حتى وصلت حدا 

ال يمكن إخفاؤها معه! 
املنهـج الثاين: التهويل والتهريج السـلبي: هناك قسـم من الناس 
يعتمـدون املبالغـة والتهريـج السـلبي وتضخيـم املشـاكل، بنحـو غري 
علمي، وإذا أردت أن تنظر إىل هذه احلالة فاسـأل شخصا عن األوضاع 
فإنه جييبك بنظرة سـلبية وسـوداوية بالنسـبة لكل يشء.فال يوجد عنده 
يف املجتمع يشء حسـن، فالكبار جاهلون والشباب متهورون، والنساء 
متهتكات..والعلـامء مصلحيـون أو قاعـدون، والتجـار بخـالء وغـري 

باذلني..وهكذا.
إنه ال ير يف املجتمع سـو بقع السواد، وإن مل تكن فهو خيلقها 
يف ذهنـه من خـالل مالحظات مبترسة ورسيعة لبعـض املظاهر التي ال 

تشكل ظاهرة. 
وهـذا النهج مع األسـف يوجـد يف فئـات كثرية.واحلقيقة أن له 
خلفيـة نفسـية، وال يُتصور أن هذا املنهج يتبعـه هؤالء الناس جمانا ومن 
غـري وعـي، وإنام ألنه يصل يف هنايـة األمر إىل تربير الكسـل والتقاعس 
عند نفس الشـخص، بحجة أن العمل ال ينفع ما دام املجتمع وصل إىل 

هذه احلالة، وما دام من يُعتمد عليهم قد أصبحوا هبذا النحو.
وهـذا املنهـج غـري صحيـح ألنه يـر نصـف احلقيقـة أو ربعها 
واإلخبـار عنها كأهنا احلقيقة كاملة، وربام اختلق أصحابه بعض الصور 
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من غري واقع هلا يف املجتمع.
املنهج الثالث: منهج القرآن الكريم يف معاجلة املشاكل، ونعرض 

هنا إىل ذكر بعض ميزاته بنحو عاجل:
منهج منصف: فهو يسلط الضوء عىل كامل صورة املشهد، لكي 
يأخـذ منها ما يعترب به قارئ القـرآن، ويتعظ به، فإذا كانت هناك صورة 
حسـنة حتى من املخالفني لألمة اإلسـالمية فهو يذكرها ويعطي منهجا 
ألبناء املسلمني أن يكونوا منصفني مقسطني يف التقييم واحلكم حتى مع 
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وإذا كانت هناك صور غري حسـنة، ومشـاكل موجودة لد أبناء 
األمة املسـلمني فإنـه ال يتأخر عن ذكرها، حتى لو قرأها غري املسـلمني 
(وشـمتوا هبـم)!! فإن املهمـة القصو من ذكر تلك املشـاكل أن ينتفع 
املسـلمون بالتجارب، وجيتنبوا مواضـع اخلطأ، وهذا اهلدف هيون عنده 

ما سواه.
منهج واقعي: ينفذ إىل جذور املشكلة وال يكتفي بعرض آثارها، 
فهـو يف أثناء حديثه عن جتربة املسـلمني يف رصاعهم مـع الكفار يقول: 
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(١) سورة املائدة، آية: ٨.
(٢) سورة التوبة، آية: ٢٥.
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ففـي حوايل ثامنـني واقعة انتـرص فيها املسـلمون عـىل أعدائهم، 
لكنهـم حـني أعجبتهم كثرهتم وقـلَّ توكلهم عىل اهللا كانـت النتيجة أن 

اهنزموا.فهنا حيذر من أساس املشكلة وهو اإلعجاب بالكثرة.
ويف سـورة آل عمـران نجد الكثري مـن اآليات التـي تتعرض إىل 
مشـاكل املواجهـة، والصفات السـيئة التي توجد لد بعض املسـلمني 
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وينفذ القرآن إىل بواطن النفوس لكي يكشفها عىل املأل، فيقول: 
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(١) سورة آل عمران، آية: ١٥٤/١٥٣.
(٢) سورة آل عمران، آية: ١٦٥.

(٣) سورة النساء، آية: ٧٢.
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وهـذا املنهج أشـبه بمنهـج الطبيب الـذي يتعمق يف فهـم الداء، 
ويدقق يف تشـخيصه تدقيقا تاما ثم يصف الدواء بناء عليه، من دون أن 
ل منه.وخيرب املريض (أو  يتسرت عليه، وال أن يبالغ يف تضخيم آثاره، وهيوّ

من يعنيه أمره) بحقيقة مرض املريض.
ولو نظرنا إىل كالم أهل البيت A لوجدناهم ال يفارقون هذا 
املنهـج يف معاجلة املشـاكل االجتامعيـة.. فكثريا ما حتـدث أمري املؤمنني 
C مـع أصحابـه مبينا هلـم نقاط ضعفهـم >أال وإنـه ليظهرن هؤالء 
القـوم عليكم، ليس ألهنم أوىل باحلق منكم،ولكن إلرساعهم إىل باطل 
صاحبهم وإبطائكم حقي<(١). فمجرد كون اإلنسان عىل احلق ال جيعله 
منترصا بالرضورة، فهاهم أهل الشـام ليسوا عىل حق ولكن لدهيم ميزة 
جتعلهـم متفوقني وهـي طاعتهم أمريهـم بالرغم من أنه عـىل الباطل.. 
>صاحبكـم يطيـع اهللا وأنتـم تعصونه. وصاحب أهل الشـام يعيص اهللا 

ويطيعونه<(٢).
وعندمـا يتعجـب البعـض متسـائلني عـن سـبب هزيمـة جيش 
 :C أمـام معاويـة، وجلوئه إىل املهادنـة، يقول C اإلمام احلسـن
>أمـا واهللا مـا ثنانا عـن قتال أهل الشـام ذلة وال قلة ولكـن كنا نقاتلهم 
لط) السـالمة بالعداوة، والصرب باجلزع  ـيب (خُ بالسـالمة والصرب، فشِ
وكنتـم تتوجهون معنا ودينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم اآلن ودنياكم 
أمـام دينكم وكنا لكم وكنتـم لنا، وقد رصتم اليوم علينا<(٣). فاختالف 

الدوافع أد إىل اهلزيمة.
(١) هنج البالغة اخلطبة ٩٧

(٢) هنج البالغة، خطب اإلمام عيل C، ج١، ص ١٨٨.
(٣) بحار األنوار، العالمة املجليس: ج٤٤، ص٢١. 
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واإلمـام احلسـني C أيضا قـد وضع األمة يف ذلـك الوقت أمام 
مشكلتها ورصح هلا بأن املشكلة هي أن >الناس عبيد الدنيا والدين لعق عىل 

ألسنتهم حيوطونه ما درت معايشهم فإذا حمصوا بالبالء قل الديانون(١)<.
١- الشيعة بني واقع األقلية وثقافة األقلية

يندر أن خيلو جمتمع مـن املجتمعات احلديثة من وجود تنوعات، 
(عرقيـة كالزنـوج وذوي األصول الصينية يف أمريـكا وقومية كاألكراد 
واألمازيـغ والرببـر يف البـالد العربيـة ودينيـة كاملسـيحيني واليهود يف 
املجتمعات اإلسـالمية، واملسلمني يف البالد األوربية ومذهبية كالتشيع 

يف بعض البالد والتسنن يف بعضها اآلخر..).
قـد تتقارب هذه التنوعات عـددا وهو نادر، وقد ختتلف، فتكون 
إحداها هي األكثر من غريها. فتكون منشأ ألن تعد واحدة هي األكثرية 

واألخر األقلية بالنسبة هلا.
وجود هذه التنوعات يف املجتمعات احلديثة راجع يف الغالب إىل 
مت(٢)  تأسيسـها كإطار واحد ذلك أن مكونـات هذه املجتمعات قد ضُ
ضمن عمل عسـكري، أو سـيايس، أو توافق اجتامعي، فلم تكن هناك 
قبيلة واحدة أو أرسة، وإنـام مناطق، وتكوينات.. فوجود أقلية وأكثرية 

يف جمتمعٍ من املجتمعات احلديثة ليس شيئا نشازا.
يف تقرير ملنظمة اليونسكو بعنوان (التنوع اخلالق)(٣) صدر أواخر 

(١) املصدر السابق ١٩٥.
(٢) لعل من أوضح األمثلة عىل هذا التعدد ما يالحظ يف املجتمع العراقي، ففيه املسلمون 
واملسيحيون واليهود والصابئة واليزيديون، وفيه العرب واألكراد والرتكامن والشبك، 

والكلدانيون واآلشوريون.. ويف املسلمني الشيعة والسنة بمختلف مذاهبهم.. 
(٣) أعلنـت منظمـة اليونسـكو تكريس عرش سـنوات من أجل دراسـة موضـوع التنوع 
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التسـعينات، ذكر وجود (١٠) آالف أقلية عرقية ودينية وإثنية ومذهبية 
يف العامل.. ورأ أن مثل هذا ينفع العامل بتنوعه.

وجـود األقليـات والتنوعـات ليس مصدر مشـكلة، حتـى يطالب 
البعـض مـن األكثرية بأن تـذوب األقليـات يف األكثرية ثقافة وممارسـات 
وشـخصية وحيسـب هؤالء بأن ذلـك كفيل بإهناء املشـكلة. بـل بالعكس 
وجود األقليات ليس مصدر مشـكلة بـل هو مصدر خالقية وثراء ومجال، 
إضافـة إىل أنـه ال يمكن إهناء مشـكلة األقليـات والتنوعات لـو فرضناها 
مشـكلة، بالذوبان.. إذ هـو غري ممكن وغري صحيح. وقـد دلت حماوالت 
التذويـب املختلفة سـواء املربجمة ثقافيا أو العنيفة عسـكريا، عىل أن ذوبان 
هذه التنوعات واألقليات غري ممكن وإنام هو يرتاجع عن السطح الظاهري، 
لكـي يتعمـق يف داخل هذه األقليـات ويمد جذوره إىل األسـفل يف حركة 
متحدية ملحاوالت التذويب.. واألمثلة إذا كثرت أغنانا ذلك عن ذكرها.

املشـكلة حقيقة هي تعامـل املجموعات(١) القوميـة أو الدينية أو 
املذهبية الكبرية مع تلك التي هي أقل منها بعني االستعالء، واإلقصاء، 
مـن جهة.. وشـعور املجموعـات القليلة عددا أهنا جيـب أن تكون أقل 
حظـا يف الوطـن أو يف احلقوق واالمتيازات. وأن مـا يامرس جتاهها من 
استعالء وإقصاء هو أمر طبيعي لقلتها!! واستفادة السلطات من اللعب 
الثقـايف، فيام أسـمته «بالعقد الثقايف» من العـام ١٩٩٧م/١٩٨٨م. ثم جاءت نتيجة 
ذلـك اجلهد املتواصل يف جملد كبري حتت عنوان: تنوعنا اخلالق، تقرير اللجنة العاملية 
للثقافة والتنمية. وقد متت ترمجة هذا العمل إىل العربية حتت عنوان: (التنوع البرشي 
اخلالق). وقد قام بالرتمجة واإلصدار املجلس األعىل للثقافة يف مرص ضمن املرشوع 

القومي للرتمجة. عن الوطن السعودية ٢٠٠٥/٤/٢م.
(١) اقرتح البعض من الباحثني أن يسـتخدم مصطلح املجموعات القومية أو الدينية وأن 

تكون بديل لفظ االقليات ملا حيمل هذا اللفظ من شعور استعالئي أو اقصائي.
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عىل هذا احلبل بني الطرفني!
قرآنيا: القلة ليست شتيمة:

سـوف نر أن القـرآن الكريم والنصوص الدينيـة ال تر القلة 
 ،عيبـا، وال الكثرة ميزة، بـل ربام كان العكس.. إذا اتبعـت القلة اهلد
وحالفت األكثرية الباطل. بل حتى األكثرية لو كانت عىل احلق فهذا ال 

يعطيها امليزة ألهنا أكثرية وإنام ألهنا أهل احلق. 
ومل تكن األكثرية أيضا مقياسـا للحق (١).. فال يمكن االستدالل 
عـىل كون جهة أهل احلق ألهنم أكثـر، واجلهة األخر بأهنم أهل باطل 
ألهنـم أقـل! وال أن الكثرة جيب أن يأخذوا كل يشء ألهنم كثرة، والقلة 

حيرمون ألهنم أقل!.
بل ربام مُدحت القلة وذمت الكثرة لبعض اجلهات:

.(٢){Î Í Ì Ë Ê} -
(١) بالطبـع هـذا ال خيالـف ما نعتقده ويعتقـده الكثريون من أن أكثريـة اآلراء طريق من 
طـرق إدارة املجتمـع، وأن مشـاورة الناس واألخـذ بام تنتهي إليه آراؤهم سـبيل قد 
اعتمـد من قبل الدين بمقتـىض: {p o n} و {= < ?@ } أو ما 
روي مـن أنه ال جتتمع أمتي عىل باطل لو تم سـندا..فإنام ترتبط هذه اآليات باألمور 
النطامية والسياسية يف املجتمع دون أن ترتبط بالعقائد واألفكار.إذ ال يصح أن يقال 
أن عدالـة اهللا صحيحـة ألن أكثريـة اآلراء مع هـذه الفكرة!. أو أن الدين املسـيحي 

صحيح ألن أكثرية الناس يف عاملنا هم مسيحيون!.
وكذلك ال خيالف ما تذهب إليه بعض املذاهب اإلسـالمية من أن االمجاع بمعنى اجتامع 
االمـة أحـد األدلة إىل احلكم الرشعي، ويسـتندون يف ذلك عىل ما رووه عن رسـول 
< فهو باإلضافة إىل املناقشات املوجودة  لَةٍ الَ ىلَ ضَ تِي عَ عُ أُمَّ تَمِ ْ اهللا K من أنه >الَ جتَ
يف أدلتـه، ويف إمكان حتققه خارج عام نتحدث عنه، ففرق بني األكثرية والكثرة وبني 

إمجاع األمة!.
(٢) املائدة: من اآلية٤٩.
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ويف املقابل هناك مدح لألقلية، والقلة: 
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ونحن هنا ال نريد أن نثبت أن األكثرية هي بالرضورة خاطئة، كال، 

ولكن نقول: إن األقلية ليس شتيمة، وال يربر ذلك أن تكون مضطهدة.
فام دامت القلة ليست مشكلة.. فام هي املشكلة؟.

املشكلة هي ذات ثالثة أضالع:
ضلع منها يرتبط باألكثرية، وهو اعتقادها بأن كثرة عددها يعطيها 

حق العلو عىل غريها من مكونات املجتمع، ومصادرة حقوقه.
وهذا ما نراه يف أكثر من بلد مسـلم وغري مسلم، حيث حتاول فئة 

(١) املائدة:٦٢.
(٢) هود: من اآلية٤٠.

(٣) البقرة: من اآلية ٢٤٩.

(٤) البقرة: من اآلية ٢٤٩.

(٥) البقرة: من اآلية ٢٤٦.
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أن تثبـت بأهنا األكثرية، وربام جلأت إىل التزويـر يف التعداد واإلحصاء، 
وذلـك ألهنـا تزعـم أن اتصافها بصفـة األكثرية يعطيها حقـا مضاعفا! 
والـكالم ليـس يف احلـق الكمي فهـو طبيعي لـو كان جلهة كثـرة غالبة، 

ولكن الكالم يف احلق النوعي.
 وضلع منها يرتبط بالسـلطات السياسـية التي حتاول أن تستفيد 
مـن هذه احلالـة، وتقمع األقلية باألكثرية، وختيـف األكثرية من هنوض 
األقليـة وهكـذا تصبـح امللجـأ للجميع واحلًكـم وتسـيطر عليهم هبذه 

الطريقة..
 والضلـع الثالـث: يرتبط باألقليـة وهو ثقافتها التـي تتكرس يف 
األجيـال بفعـل التعليـم اخلاص أو األمثال الشـعبية، أو اجـرتار تاريخ 
املعاناة واملشـاكل، الذي تتحول أحداثه السـلبية بالتدريج إىل مسـلامت 

تفعل فعلها يف عقل األقليات. ولنتحدث عن هذا الضلع الثالث.
املشكلة: الثقافة األقالوية(١):

مـاذا نعني بالثقافة؟ الثقافة: عىل الرغم من تعدد تعريفاهتا إال أنه 
يمكن تعريفها بأهنا منظومة األفكار التي تؤثر يف تشكيل السلوك اليومي 

لإلنسان، واخلريطة الذهنية التي حتدد مسار الفرد يف حياته اليومية.
ذلك أن حركة اإلنسـان يف منطلقاته وأهدافه بل يف طريقة حياته 
خاضعة يف الغالـب لثقافته.فصاحب الثقافة العبثية يف العادة ال يتحرك 
ركه  يف سـلوكه وحياتـه بنحـو جدي وهادف. وغـري املؤمن ينـدر أن حتُ
يف أعاملـه قضايـا الثـواب والعقـاب واملوعـد األخروي. وربـام يكون 
هلذا السـبب وجدنا موقع األصـول االعتقادية وهي التي تشـكل رؤية 

(١) سوف نستفيد يف هذا املصطلح من األخ الدكتور توفيق السيف.
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اإلنسان حلياته من حيث املبدأ واملنتهى وما بينهام من السعي، أكرب أمهية 
مـن موقع الفروع العملية، والعبادات مع أمهيتها والفقه. ووجدنا أيضا 
أن التفاضل يف بعض األحاديث قد رتب عىل أسـاس املعرفة(١)، ويشري 
ا  إىل موقـع الثقافة (واملعرفة) كالم أمـري املؤمنني عيل C لكميل: >مَ
<(٢) مشـريا إىل أثر الثقافة يف  ةٍ فَ رِ عْ ا إِىلَ مَ ْتَـاجٌ فِيهَ ـةٍ إِالَّ وَ أَنْتَ حمُ كَ رَ ـنْ حَ مِ

حركة اإلنسان احلياتية. 
 وختتلـف هـذه عـن العلـم والتخصـص فمـن املمكـن أن تـر
متخصصـني يف جمـال واحد كالطب وبمسـتو واحـد ولكن اختالف 
حركتهـام يف املجتمـع كبري وذلك راجع إىل ثقافتهام. كـام يمكن أن يتأثر 

بنمط ثقايف واحد أفراد متعددو املستويات العلمية التخصصية.
فالشـعور األقالوي واملنعزل يمكـن أن يؤثر يف حامل الدكتوراه 
كـام يؤثر يف األمي. ويف عامل الدين.. لذلك قد جتد جمتمعا بكامله يعيش 

ثقافة معينة مع اختالف مستوياته التخصصية.
والثقافـة األقالوية تعني أن يعيش الفـرد أو املجتمع وهو يتمثل 
حالة دائمة، هي أنه (من األقلية الفالنية)، يعيش هذا الشـعور يف داخل 
ذاتـه، ويف عالقاته مع اآلخرين، ويف تعاطيه مـع حقوقه، ويف نظرته إىل 

وطنه وهكذا.

 :C ة<، وعن اإلمام الصادق فَ رِ عْ مْ مَ لُكُ ناً أَفْضَ مْ إِيامَ لُكُ (١) فعن الرسول K : >أَفْضَ
مْ  كُ بَعْضُ نْ بَعْضٍ وَ ةً مِ الَ ثَرُ صَ ـمْ أَكْ كُ بَعْضُ نْ بَعْضٍ وَ لُ مِ مْ أَفْضَ هُ نيَ بَعْضُ نـِ مِ >.. إِنَّ املْؤْ
نْ بَعْضٍ  يَاماً مِ ثَرُ صِ مْ أَكْ كُ بَعْضُ نْ بَعْضٍ وَ ةً مِ قَ دَ ثَرُ صَ مْ أَكْ كُ بَعْضُ نْ بَعْضٍ وَ اً مِ جّ ثَرُ حَ أَكْ

< راجع ميزان احلكمة: ج٣، ص١٨٧٠. ةً فَ رِ عْ مْ مَ لُكُ مْ أَفْضَ لُكُ أَفْضَ وَ
(٢) بحار األنوار: ج٧٤، ص٢٦٨.
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أبعاد هذه املشكلة:
١- الشعور جتاه الذات: ينتج عن الثقافة األقالوية هضم للذات 
وسـامح لآلخرين بظلمها، فصاحب هذه الثقافة يقبل باحلد األدنى من 

حقوقه، ويتعامل مع غاصبي حقه عىل أن ذلك يشء طبيعي.
والغريـب أننـا قد نالحـظ أن الشـيعة يف أماكن هم فيهـا أكثرية 
عدديـة لكـن ثقافتهم أقالويـة، ولو أعطي هؤالء جـزءا من حقهم لعد 
ذلك مكرمة! مثال لو تعامل مع الشخص رئيسه يف العمل بنحو منصف 
ومل جيحـف بحقه، يف راتبه أو ترقياته، أو غري ذلك فإنه يعترب ذلك نعمة 

استثنائية..مع أن ذلك الرئيس إنام يؤدي وظيفته!
ينتـج عنـه أيضا أنـه ال يطالـب بحقه العـام السـيايس، بل حتى 
الشـخيص مثل الرتقية يف العمل، فلـو فصل أو أُبعد ال ير أن من حقه 
االحتجاج، بل إنه ينسـحب هبدوء حتى ال تتضاعف املشـكلة عليه (١)! 
وربـام يكون هذا ناجتا عن قصة أو قصص حدث فيها أن انقلب املظلوم 
ظاملـا والظـامل مظلوما عـىل أثر قضـاء طائفي.. لكن تلـك القصص قد 
حتولت إىل حقائق وقواعد يف وعي املجتمع وكأهنا سنن ال تقبل التغيري، 
وال يؤثـر فيها الزمان. ويتم تناقل تلك القصص حيث تؤثر يف األجيال 

وتكرس فيهم احلالة التي كانت لد أوائلهم!!.
(١) وهذا يذكر بقصة جحا الذي هرب من احلامل سارق املتاع لكيال يطالب جحا بأجرة 
املتاع املرسوق!! فقد ذكروا أن جحا ذهب إىل السوق لكي يشرتي ألهله حوائج وملا 
كانت كثرية فقد استأجر محاال حيملها يف مقابل عدة دراهم، غري أن احلامل استفاد من 
فرصة ازدحام السـوق وهرب باحلوائج التي كانت تسـاوي دنانري، وملا وصل جحا 
إىل منزله والتفت إىل اخللف ومل جيد احلامل رجع إىل السوق ليعيد رشاء تلك احلوائج، 
ويف هذه األثناء رأ احلامل السارق من بعيد، فاختفى جحا منه، لكيال يطالبه احلامل 

بأجرة احلاملة!! بدال من أن يقبض جحا عليه لكي يأخذ منه تلك احلوائج!.
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٢- النظر إىل احلياة مع اآلخرين ال عىل أساس الرشاكة يف املكان 
واملصالـح واخلريات، وإنام شـعور القدر املفـروض عليه، وأنه ال بد أن 

يتكيف مع هذا القدر املفروض! كأنه نوع من االكتئاب السيايس.
وينتج عن كل ذلك حالة االنكامش واالنعزال، طمعا يف املحافظة 

عىل الذات، وحيدث شعور الغربة يف الوطن.
٣- الشـعور جتاه الغـري، بأهنم كتلة واحدة وأهنـم يعملون ضده 
وضد مجاعته! فيستشـعر الضعف أكثر.. فالغرب الكافر ضده، وسـائر 
الفرق عليه، والوضع السـيايس يتعقبه..الخ، بينام حقيقة األمر أن العامل 
هـو عـامل املصالح، متـى التقت مصلحة هـذا الطرف مـع ذلك الطرف 

حتالفا.
وتتضخم عند هؤالء نظريـة املؤامرة.. وأن األحداث جتري عىل 
أساس قد أعد سلفا من قبل فئات معينة، وما يتم من تفاصيل يف السياسة 
واملجتمع إنام هو عىل أسـاس برنامج قام به الغري.. فبعض اإلسـالميني 
ير أن الربيطانيني هم الذي برجموا حركة السياسـة منذ عهد بعيد وأن 
ما جيري من ثورة أو هدوء، ومن حركة أو سـكون هو عىل أساس ذلك 
املخطـط. والبعض اآلخر ير أن االمريـكان هم الذي برجموا للعامل ما 
حيدث فيه، حتى تفجري أبراجهم يف سـبتمرب إنام هو بفعلهم وبربناجمهم، 

وهكذا.
بـل إن البعـض يوظـف التاريخ هلذه اجلهـة، وأن التآمـر تم عىل 
الشـيعة من يوم السـقيفة! وال يزال مستمرا منذ ذلك اليوم وبفعل ذلك 
التخطيـط!! والبعض يقنع بـام هو جديد، فهنـاك بروتوكوالت حلكامء 
صهيون والعامل يسري عىل طبقها!! وهناك حكومة العامل اخلفية! وما عدا 
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ذلك فهم (أحجار عىل رقعة الشـطرنج!!).وهذا كله نايشء من اإليامن 
بنظرية املؤامرة.

بينـام القضيـة ال ترتبط هبـذا اجلانب وإنام القضيـة تالقي مصالح 
اجلامعـات، فحـني التقت مصلحـة األمريكيني واألوربيني يف البوسـنة 
واهلرسـك مع املسلمني، حتالفوا ضد املسيحيني الرصب، ودخلوا حربا 

ضدهم وساعدوا املسلمني يف إقامة مجهورية خاصة هبم.. وهكذا..
كيف نتجاوز هذه الثقافة، وهذا الشعور؟.

١- إحالل ثقافة املواطنة واالشـرتاك عىل هذا األساس مع باقي 
املكونات االجتامعية حمل التاميز عىل أساس العدد أو الدين أو املذهب. 
وال نعني بذلك أن تتنكر األقليات لدينها أو مذهبها أو وجودها اخلاص 
فهـذا غري ممكن وغري صحيح. وإنام نقصـد بذلك أن ال يكون ذلك هو 
حمدد العالقة بني هذه الفئات. بحيث نتعارف مع رشيكنا يف املذهب أو 
الديـن أو القومية ونتناكر ونقاطع من مل يكن كذلك وإن كان جار بيتنا، 

ورشيك وطننا.
إن املطلوب هو أن حتتفظ هذه الفئات بعنواهنا اخلاص وبثقافتها، 
وتتعامل مع سـائر الفئـات واملكونات االجتامعية عىل أسـاس الرشاكة 
يف الوطن، وأهنم يف سـفينة واحدة يتقاسمون فيها اخلري، وجيري عليهم 

مجيعا نفس اخلطر!.
املطلـوب هـو أن يشـعر اجلميـع بـأن هـذا الوطن وطنهـم، وأن 
نسـبتهم إىل مركزه هي نفس النسـبة، وأن ال أحد أقرب منهم إىل املركز 

من اآلخر بسبب أن مذهبه خمتلف أو لغته مغايرة أو دينه.
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٢- االلتفـات إىل ما متلكـه األقليات من ميزة ثقافية والعمل عىل 
تكريسها واالنطالق منها خلدمة املجتمع والوطن ككل، وذلك أن هناك 
أقليات ال متتلك ثقافة تستطيع عرضها، وهي هبذا ال تستطيع أن متارس 
عىل مسـتو العامل دورا يتجـاوز حجمها. بينام متتلـك بعض األقليات 
كالشيعة مثال ثقافة رائدة تستطيع أن تقدم الكثري للعامل..ولكن املشكلة 

يف إيصال هذه الثقافة للدنيا.. 
مثـال للمقارنة: بلغ عـدد الكتب املؤلفة عن هتلـر القائد األملاين 
املعروف من سـنة ١٩٤٥م إىل عام ٢٠٠٠م، (٥٥٠٠٠) مخسة ومخسني 
ألـف كتاب!! بمعدل ١٠٠٠ كتاب يف كل سـنة كـام نقلت ذلك جريدة 
الوفاق.. هل كتبنا نحن املسلمني عن رسول اهللا هذا العدد؟ أو عن أمري 

املؤمنني؟ أو عن هنضة احلسني(١).
إن قيام األقليات بعرض ثقافتها من شأنه أن يثري اجلو الفكري، 

وأن يصنع حراكا طيبا يمكن املجتمع من انتخاب الفكر األفضل.
٣- االهتامم بالتفوق النوعي: فال ينبغي االكتفاء بنصف األشـياء.. 
والتوقـف، يف املجـال الطبـي، اهلنديس، التقنـي، التجـاري، إذا قال ذلك 
الشاعر (لنا الصدر دون العاملني أو القرب) مفتخرا، فينبغي أن يقول الواحد 
منـا ذلك من موقع النشـاط واهلمـة. وهذا ما صنعته بعـض األقليات فقد 
ذكـروا أن األمريكيـني مـن أصـل آسـيوي كانـت نسـبتهم يف أمريكا ٢% 
فقط.. لكن رؤساءهم قرروا أن يكون هلم دور كبري يف الساحة األمريكية، 
فخططـوا لكـي يتفوقوا يف التعليم والبحث العلمي، فأصبحوا يسـيطرون 
(١) ذكـر الباحـث الدكتور عبد اجلبـار الرفاعي أن عدد ما كتب عـن األئمة االثني عرش 

مجيعهم، ال يتجاوز اخلمسة عرش ألف كتاب.
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اآلن عىل ٢٠% من التعليم العايل ومراكز البحوث العلمية! 
وهذا يعني أهنم قد حتولوا نوعيا إىل عرشة أضعاف عددهم، ومن 
املثري لالنتباه أن نفس هذه النسبة قد طلبها القرآن الكريم من املسلمني، 
أن يتجـاوزوا قلتهم العددية بتفوقهم النوعي حتى يصبح الواحد منهم 

 UT S R Q P O} :بمقدار عرشة من غريهـم
 a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V

.(١){ c b
٢- تضخم الشعور باملظلومية وآثاره السلبية:

 وشـيعتهم عىل مد A وقـع ظلم كبري عـىل أئمة أهل البيت
الزمان وصفحات التاريخ خري شاهدا عىل ذلك وتفننت الدولة األموية 
والعباسـية بتلك املامرسـات عىل األئمة أوال وشـيعتهم ثانيا ومل يقترص 
األمر عىل هاتني الدولتني وإنام استمر حتى الوقت احلارض وإن اختلفت 

النسبة وتغريت األساليب.
مـن الناحية الرسـمية كان معاوية بن أيب سـفيان هو السـابق إىل 
(ترشيع) ذلك الظلم و (تقنينه) بحيث صدر يف عهده عدد من املراسيم 
التي جعلت تلك املامرسـات الظاملة سياسة متبعة، لذلك فقد منع عطاء 

كثري من الشيعة من بيت املال بل حمى أسامءهم من الديوان(٢).

(١) األنفال:٦٥.
(٢) الدرجـات الرفيعـة، السـيد عيل ابن معصـوم املدين ص٥: رو أبو احلسـن عيل بن حممد 
بـن أيب يوسـف املدايني يف كتاب (األحـداث) قال: كتب معاوية نسـخة واحدة إىل عامله 
بعـد عام اجلامعة: أن برئت الذمة ممن رو شـيئا<من فضل أيب تـراب وأهل بيته، فقامت 
اخلطبـاء يف كل كـورة وعىل كل منري يلعنون عليا>ويـربؤن منه. ويقعون فيه وىف أهل بيته، 
وكان أشـد الناس بالء حينئذ أهل الكوفة لكثرة من هبا من شـيعة عيل C، فاسـتعمل 



١٦٥

عليهـم زياد بن سـمية وضم إليهـا البرصة، وكان يتبع الشـيعة وهو هبم عـارف ألنه كان 
منهـم أيام عـيل C فقتلهم حتـت كل حجر ومـدر وأخافهم وقطع األيـد واألرجل 
وسـمل العيون وصلبهم عىل جذوع النخل، وطردهـم ورشدهم من العراق، فلم يبق هبا 
معـروف منهم وكتـب معاوية إىل عامله يف مجيع اآلفاق: أن ال جييزوا ألحد من شـيعة عىل 
C وأهل بيته شـهادة. وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شـيعة عثامن وحمبيه وأهل 
بيته والذين يروون فضائله ومناقبه، فادنوا جمالسهم وقربوهم وأكرموهم واكتبوا إىل بكل 
ما يرو كل رجل منهم، واسمه واسم أبيه وعشريته، ففعلوا ذلك حتى أكثروا يف فضائل 
عثامن ومناقبه ملا كان يبعثه إليهم معاوية من الصالت والكساء واحلباء والقطايع، ويفيضه 
يف العـرب منهـم واملوايل فكثر ذلك يف كل مرص، وتنافسـوا يف املنـازل والدنيا فليس جيئ 
أحـد بخرب مردود مـن الناس عامال من عامل معاوية فريو يف عثـامن فضيلة أو منقبة إال 
كتب اسـمه وقربه وشـفعه، فلبثوا بذلك حينا ثم كتب إىل عاملـه: إن احلديث يف عثامن قد 
كثر وفشا يف كل مرص وىف كل وجه وناحية فإذا جاءكم كتايب هذا فادعوا الناس إىل الرواية 
يف فضل الصحابة واخللفاء األولني وال ترتكوا خربا يرويه أحد من املسلمني يف أبى تراب 
إال وأتـوين بمناقـض لـه يف الصحابة، فان هذا أحـب إيل وأقر لعينـي وأدحض حلجة أيب 
تـراب وشـيعته، وأشـد عليهم من مناقب عثـامن وفضله فقرئت كتبه عـىل الناس فرويت 
أخبـار كثـرية يف مناقب الصحابة مفتعلـة ال حقيقة هلا وجد النـاس يف رواية ما جير هذا 
املجر حتى أشـادوا بذكر ذلـك عىل املنابر وألقى إىل معلمي املكاتـب، فعلموا صبياهنم 
وغلامهنم من ذلك الكثري الواسع حتى رووه وتعلموه كام يتعلمون القرآن، وحتى علموه 
بناهتـم ونسـاءهم وخدمهم وحشـمهم فلبثوا بذلك ما شـاء اهللا تعاىل، ثـم كتب إىل عامله 
نسخة واحدة إىل مجيع البلدان انظروا من قامت عليه البينة انه حيب عليا<وأهل بيته فاحموه 
مـن الديوان واسـقطوا عطاءه ورزقه وشـفع ذلك بنسـخة أخر، مـن اهتمتموه بمواالة 
هؤالء القوم فنكلوا به واهدموا داره. فلم يكن البالء أشـد وال أكثر منه بالعراق وال سـيام 
بالكوفـة، حتـى إن الرجل من شـيعة عيل C ليأتيه مـن يثق به فيدخل بيتـه فيلقى إليه 
برسه وخياف من خادمه ومملوكه وال حيدثه حتى يأخذ عليه اإليامن الغليظة ليكتمن عليه، 
فظهر حديث كثري موضوع وهبتان منترش، ومىض عىل ذلك الفقهاء القضاة والوالة، وكان 
أعظم ذلك بالء القراء املراؤون واملستضعفون الذين يظهرون اخلشوع والنسك فيفتعلون 
األحاديـث ليحظـوا بذلك عند والهتم ويقربوا جمالسـهم ويصيبوا بـه األموال والضياع، 
حتـى انتقلـت تلك األخبـار واألحاديث إىل أيـدي الديانني الذين ال يسـتحلون الكذب 
فقبلوهـا ورووهـا وهم يظنـون أهنا حق، ولو علمـوا أهنا باطلة ملا رووهـا وال تدينوا هبا. 
ومل يـزل كذلك حتى مات احلسـني بن عيل C فازداد البـالء والفتنة، فلم يبق أحد من 
 C هذا القبيل إال خائف عىل دمه أو طريد يف األرض. ثم تفاقم األمر بعد قتل احلسني
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وتضاعـف األمر يف عهد العباسـيني حتى لقـد ترحم الناس عىل 
العهـد األموي لعنف ما لقـوه أيام بني العباس ومـن جاء بعدهم حتى 

قال قائلهم:
فيهـم أميـة  فعلـت  مـا  معشـار مـا فعلـت بنـو العبـاستـاهللا 

وال تزال صور من املظلومية املستمرة، تتمثل يف إقصاء مذهب أهل 
البيت A عن احلياة العامة والتنكر له، وإبعاد أتباعه عن املواقع املهمة 
يف بالدهـم.. مما ال خيفى عىل املتأمل.بل وصل األمر يف حاالت كثرية إىل 

أن يكون التشيع وصمة جتعل صاحبها يف ضيق يف معيشته وعمله..
وبالرغـم مـن أن املظـامل التـي وقعت عـىل األجيـال املتأخرة ال 
تقـاس لقلّتها بام وقع عىل األجيال املتقدمـة، إال أن ذلك التاريخ املفعم 
بالعداء لشيعة أهل البيت، وهذا احلارض املتجهم، صنع شعورا متضخام 
باملظلوميـة واالضطهاد، وحتول مع األسـف إىل منهج تفكري، وطريقة، 
ورؤيـة لد بعض أبناء جمتمعنا الشـيعي، ووصل شـعوره باالضطهاد 
واملظلوميـة إىل حـد أن البعـض يفكر بأنـه قدر مكتوب عليـه وال جمال 
للفـكاك منه.وأصبح هـذا اجليل يسـتحرض املايض يف احلـارض، ويعيد 
إنتـاج هذا الشـعور باملظلومية.بل أصبح يألف هذا الشـعور و (يأنس) 

به، بحيث لو افتقده لشعر بالوحشة!!.

ووىل عبد امللك بن مروان فاشتد عىل الشيعة، ووىل عليهم احلجاج بن يوسف فتقرب إليه 
أهل النسـك والصالح والذين يبغضون عليا C ويوالون أعـداءه فأكثروا من الرواية 
يف فضلهـم وسـوابقهم ومناقبهـم وأكثروا من الغـض من عيل C وعيبـه والطعن فيه 
والشنآن له حتى أن إنسانا>وقف للحجاج، ويقال انه جد األصمعي عبد امللك بن قريب 
فصـاح بـه: أهيا األمري إن أهيل عقوين فسـموين عليـا وإين فقري بائس وإنـا إىل صلة األمري 

حمتاج فتضاحك له احلجاج وقال: للطف ما توسلت به وقد وليتك موضع كذا.



١٦٧

ومكمن اخلطورة هو هنا، أي حني يتحول هذا الشعور إىل فلسفة 
يف احلياة، وإىل رؤية ألحداثها وثقافة يُنظر بواسطتها..

فإذا سـألت هؤالء عن رس تأخرهم أجابوك أن الشـيعة مكتوب 
عليهم ذلك!! والشـاهد عىل هذا أهنم ومنذ األيام األوىل لوفاة رسـول 

اهللا K وإىل يومك هذا يُقاسون املعاناة!!.
وينبغي أن نشـري هنا إىل أن املظلومية أمر واقع ال ينكره منصف، 
سـواء يف التاريـخ أو احلـارض، وعدم الشـعور هبا يعني إما عـدم العلم 
بالتفاصيل، أو موت الشـعور!! ولكن حديثنا يف نقد حالة تضخم ذلك 
الشـعور وحتوله إىل ثقافة معيقة، وفلسـفة سـوداء، تنتج آثارا سـلبية يف 

واقع شيعة أهل البيت كام سيأيت.
إن ما نريد اإلشارة إليه أن هذا الشعور املتضخم غري صحيح، والثقافة 

يف هذا املعنى ثقافة خاطئة ال يسندها القرآن و ال تُفهم من الروايات.
بل يُفهم من القرآن والروايات خالف هذه الثقافة الذي يقرر أنه 

.(١){g f  e d}
بينام جيل التخلف يقرر أن الذلة هي املفروضة عىل املؤمنني!!.

 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {} بأنـه:  يـرصح  القـرآن 
£¤}(٢)، وهذه الثقافة تقول أن شيعة أهل البيت هم األذلون 
تب عليهم قدر التخلف وسلب احلقوق! أليس  و األقلون وهم الذين كُ
هذا فهام خمالفا لرصيح القرآن؟ والفرض أن هؤالء باتباعهم ملنهج أهل 

البيت A هم من أوضح مصاديق املؤمنني.
(١) سورة املنافقون آية ٨.

(٢) سورة آل عمران، آية ١٣٩.
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اآلثار السلبية للفكرة اخلاطئة
مـن األفكار اخلاطئـة ما يقترص أثرها عند حـدود (خطأ الفكرة) 
نظريا من دون أن يؤثر ذلك كثريا عىل حياة صاحبها أو مسـريته، ومنها 
مـا يولد آثارا خطرية عىل سـلوك اإلنسـان وحياتـه االجتامعية، بل عىل 
املجتمع ككل.. وتضخم الشعور باملظلومية هو من تلك احلاالت، التي 

تنتج ثقافة خاطئة وممارسة ناقصة وتستتبع آثارا سيئة.. 
فمن هذه اآلثار:

أوالً: اليأس: إذا ترسـخت هذه الفكرة يف شـخص فانه سـيبقى 
يراوح مكانه وال يتقدم بعد أن متلكه الشـعور باملظلومية فأصبح اليأس 
هو الذي يسيطر عليه وير أن هذا الوضع كتبته األقدار عىل جبينه ألنه 
مـوال ألهل البيت.ومثل ما قدر اهللا عـىل األئمة ذلك احليف والظلم!! 
فإنـه مقـدر عىل شـيعتهم أيضا فهـل يسـتطيع أن يغري القـدر!! هذا هو 

اليأس.. وإذا دب يف جمتمع فاقرأ عليه الفاحتة.
فاإلنسان إنام يتحرك يف احلياة بطاقة األمل وإذا نفذت هذه الطاقة 
فسوف يبقى اإلنسان خامال.. هذا عىل مستو الفرد فكيف إذا عشش 

هذا الشعور يف جمتمع بكامله؟.
يف هـذا املجال جتد البعض يفكر هبـذا النحو املغلوط: ما الداعي 
إىل أن يتفـوق يف دراسـته أو يبدع يف عمله إذا كان سـيواجه بالرفض أو 
التنكـر مـن قِبل مسـؤولية؟ وملاذا جيهد نفسـه إذا كانـت نتيجته اإلبعاد 

كنتيجة غريه؟.
بينـام الواقع يقدر أن قوانني الكسـب واجلـزاء التي يتحدث عنها 
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وهـي وإن تأخـرت عىل أثـر وجود مانع هنا أو هنـاك، لكن هذه 
املوانـع ال تتحـول إىل قاعـدة، وال يكون االسـتثناء هو القانـون!! فإن 
املوانع مؤقتة، والقاعدة دائمة، االستثناء له ظروف حمدودة زمانا ومكانا 

والقانون مستمر ومضطرد.
ثانيًـا: اإلحسـاس بالعجز: من آثار هذه املشـكلة وهذا الشـعور 
املتعاظـم باملظلوميـة: العجـز والنقـص والضعف.فاملرء الـذي يعيش 
تلـك احلالة، يعيـش الضعف يف داخله والعجز يف نفسـه، ويقابل احلياة 

واألمور بنفسية العاجز الضعيف أمامها.
إذا أراد أن يطالـب بحقـه الطبيعـي فإنه يذهب ويف نفسـه أنه لن 
حيصـل عليه، فيضعف موقـف ذاته، ويقيض عىل عوامـل التأثري عنده، 
ه به، ألنه ير نفسـه حلقة من حلقات  ويستسـلم مع أول رفـض يواجَ

املظلومية التي بدأت مع أئمته ومع تارخيه!!.
بل إنه هبذا الشـعور املسـيطر عليـه يعني عىل نفسـه، فينهزم أمام 

خصمه نفسيا.
ـئل عن الرس  ومثـال ذلـك ما نُقل عن أمـري املؤمنني C أنه سُ
الـذي جيعله هيزم كل من يربز إليه أجاب ألن غريي يعينني عىل نفسـه، 
وعندمـا سـئل كيف أجاب ما بـرزت إىل أحد إال ويعتقـد أين قاتله وأنا 

(١) سورة الزلزلة آية ٧.
(٢) سورة الرعد آية ١١.
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واثق أنني أقتله(١).
... هـذا الكالم يعني أن خصوم أمـري املؤمنني يكونون منهزمني 
نفسيا فيضعفون.ويف املقابل توجد الثقة عند أمري املؤمنني والتوكل عىل 
اهللا فينترص ويتغلب عىل خصومه ولذا جيب علينا أن ال ندع هذا الشعور 

يترسب إلينا فننهزم نفسيا. 
ثالثًا: تربير الفشـل: مع تضخم الشـعور باملظلوميـة تتمهد حالة 
تُـربر التقاعس والكسـل.. ويصبح ذلـك بمثابة (الشـامعة) التي يُعلق 
عليهـا الكثريون فشـلهم، ويُرجعـون إليها تراجعهم.فهـم بدال من أن 
يتوجهـوا إىل نقاط الضعف عندهم، مثلام هـي طريقة القرآن حني يقوم 

 Æ Å Ä  Ã Â    Á À} :بتوجيـه اللوم إىل ذات اإلنسـان قائال
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فـإن هؤالء بدال من ذلـك، يقومون بلوم (اآلخريـن) الذين هم 
السـبب يف فشلهم، وتراجعهم!! ففي املدرسة بعض الطالب يقرصون 
يف مذاكرهتـم، ويغيبون يف دروسـهم، ويلعبون أيام امتحاناهتم حتى إذا 
جاء االمتحان، وفشـلوا فيه، رموا القضية عىل املدرس الطائفي اليسء، 
أو املديـر املعـادي هلم أو غري ذلك من التربيـرات التي يعلمون هم قبل 

غريهم أهنا غري صحيحة!!.

بْتَ  لَ ءٍ غَ أَيِّ يشَْ هُ بـِ قِيلَ لَ (١) هنـج البالغة، خطـب اإلمام عـيل C، ج٤، ص ٧٥: >وَ
< (يؤمي بذلك إىل متكن  هِ سِ فْ ىلَ نَ نِي عَ انَ الً إِالَّ أَعَ جُ يتُ رَ ا لَقِ الَ C: مَ قَ ؟. فَ انَ رَ َقْ األْ

هيبته يف القلوب).
(٢) سورة القيامة، آية: ١٥/١٤.
(٣) سورة آل عمران، آية: ١٦٥.
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وهكذا بدال من أن يفكر التاجر يف التبكري لعمله والتفكري لنشاطه 
التجـاري يظل نائام إىل فرتات متأخـرة، حتى إذا ضاعت عليه الفرص، 

وتوقف نمو جتارته أنحى بالالئمة عىل اآلخرين!!.
ونحـن ال نريـد أن ننفـي األمـر باجلملـة، فهو حاصـل يف بعض 
احلاالت، ولكن الكثري منها ليس كذلك ولكن التظلم الزائد عن احلد، 

وتضخم الشعور باملظلومية، هو يف مثل هذه احلالة غري صحيح.
إن الظلم الذي وقع عىل أهل البيت والشيعة السابقني أكثر بكثري 
من الظلم الذي يقع عىل الشـيعة يف العامل اليوم، ولكن تضخم الشـعور 
باملظلوميـة عندنـا أكثـر منهم بكثـري بل عـىل العكس هم حولـوا ذلك 
الشـعور باملظـامل إىل إنجـازات بينام نحـن أصبحنا نكرس هذا الشـعور 

لكي نجعله تربيرا.
وينبغي عىل اإلنسـان أن يضع هذه املشـكلة يف حدودها فتعرض 
الشـيعة للظلـم طـوال تارخيهـم صحيـح ولكن هـل الشـيعة وحدهم 

تعرضوا إىل الظلم؟.
الفلسـطينيون أمل يتعرضـوا وال يزالـون إىل ظلـم؟ واألكـراد أمل 

يتعرضوا إىل ظلم؟ والسود يف أمريكا وغريهم..
إذا تعرض إنسـان إىل جمموعة من املضايقات أو الظلم فال ينبغي 
أن جيعلها حالة تربيرية للوضع اليسء الذي هو فيه فيؤثر ذلك سـلبا يف 

ثقافته ويف سلوكه ويف عمله وسائر نشاطاته يف املجتمع.
كيف نحول هذا الشعور إىل قوة دافعة؟.

إن مـن املهـم مع وجـود هذا الشـعور أن يتحول إىل قـوة دافعة، 
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لتغيـري وضـع املظلومية القائم، إىل وضع متعـادل منتج.. وذلك عرب ما 
ييل: 

١- العلـم بأن جزءا من املظلوميـة واالضطهاد الذي تتعرض له 
الشعوب هو بسبب الضعف سواء العلمي أو االقتصادي أو غريه، فإذا 
قام هذا املجتمع ببناء القوة الذاتية العلمية والعملية فإنه ال يمكن ألحد 
أن يسـتضعفه.وإذا كان األمر هكذا فيجب أن يعمل.مثلام قال بعضهم: 

ليست إرسائيل قوية وإنام قوهتا بضعفنا.
٢- نـرش ثقافـة اإلنجاز.واملكاسـب التي حتققـت وتتحقق.فإنه 
يوجـد يف املجتمـع نامذج كثـرية جدا وأمثلـة عديدة للنجـاح والتفوق، 
سـواء يف امليادين العلمية، أو العملية، وقد حصلوا عىل درجات عالية، 
سـمعت من أحد اإلخوة وهو يتحدث عن صديق له عنده إحد عرش 
براءة اخـرتاع ألجهزة،ويوجد أشـخاص حياهتم قصـة نجاح وتفوق، 
فمن الرضوري أن تنرش هذه الثقافة، وهذه النامذج حتى يتبني أن معزوفة 

.(١){Ù Ø × Ö Õ Ô} : الوتر احلزين املبالغ فيه، استثناءٌ
٣- تنمية الشـعور بالتحـدي للظروف القائمة: فإن االسـتجابة 
للتحـدي ومقاومتـه هي التي تصنـع احلضارات، وتنمـي املجتمعات، 
ولقـد بنـى أرنولد توينبـي هذه النظريـة من خالل مالحظتـه لكثري من 
، ينتهـي  املجتمعـات البرشيـة، وأن املجتمـع الـذي ال يتعـرض لتحـدٍ
بالتدريـج، بينـام التحديات التـي تواجهها املجتمعات، وتسـتجيب هلا 

بمقدار من اإلبداع والصمود، تصنع هلا النرص.
مع وجود هذه املظامل التارخيية إال أن الوضع الشيعي بقي متحديا 

(١) سورة النجم، آية: ٣٩.
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وهذا يعني أن التحدي للظروف يصنع االنتصارات.
خذ الشـعب الفلسطيني مثاال فإن هذا الشـعب يتحد ظروف 
الظلم والقهر والتجهيل التي فرضت عليه، ويقاومها، وسـينترص بإذن 
اهللا، ومع هذا التحدي ليس غريبا أن نجد أن نسـبة(١)، محلة الشـهادات 
العليا من الفلسطينيني أعىل من نسبتها لد اإلرسائيليني، مع توفر كافة 

الظروف املساعدة لد هؤالء، وانعدامها لد أولئك.
وأما احلديث عن مظلومية أهل البيت A فهو أكثر داللة عىل 
خطـأ تضخم املظلومية والشـعور هبا، فإنه مع تسـليمنا باملظلومية التي 
ها ال يقاس هبا لعظمتهـا إال أننا لو  حلـت عـىل أهل البيـت A وغريُ
الحظنـا اإلنجازات التي حققوها، واألهـداف التي تتبعوها، يف مقابل 
املظلوميـة نجـد أن اإلنجـازات أضعـاف تلـك املظلوميـة التـي حلت 
عليهم.لقـد كان غـرض الظاملني ألهل البيت أن ال يرصخ بالشـهادتني 
وقـت األذان منـاد، وأن ال يعلـو ذكر حممـد K عىل املنائـر واملنابر، 
ولقـد حتمـل األئمة ما حتملوا من أجل أن تبقى الشـهادتان، ويعلو نداء 

الدين.. وقد حصل ما أرادوه، وحتقق الذي قصدوه.
وهـا نحن نر النتيجة أن الذي انترص وحقق إنجازاته و أهدافه 

هم األئمة دون أعدائهم.
لقد صدق الشاعر يف هذا املعنى حينام قال:

هم يزيـداظنـوا بـأن قتـل احلسـني يزيدُ احلسـنيُ  قتـل  لكنـام 

(١) ذكرت بعض اإلحصائيات أنه من كل ألف شـخص يوجد ١٨ من محلة الشـهادات 
العليـا من الفلسـطينيني يف مقابل ١٤ لـكل إرسائييل.ويعد الفلسـطينيون من أوائل 

الذين أسسوا اجلامعات األهلية مثل جامعة النجاح وبريزيت..
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٣- املثالية (غري الواقعية) يف العمل السيايس:
 ~ } | { z y x w} :قال تعـاىل

ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ }(١).
املواصفات التي اشـرتطها شـيعة أهل البيـت C يف من يتوىل 
زمـام األمـور كانـت عالية جـدا، وهي ال تتناسـب إال مـع املعصومني 
A، وربـام كان ذلـك رضوريـا لوقـف حالـة االهنيـار يف املقاييـس 
والتـي بـدأت يف األمة، ونتج عنهـا أن صار من حيمل النسـب األموي 
أو العبايس، ويكون ابنا للحاكم السـابق أو أخا، فهو مؤهل لكي يكون 

خليفة النبي، وأمري املؤمنني!!.
مِ  الَ ِسْ ىلَ اإلْ عَ ولعلك تدرك معنى كالم اإلمام احلسـني C: >وَ

.(٢)> يدَ زِ ثْلِ يَ اعٍ مِ ةُ بِرَ ُمَّ لِيَتِ األْ دْ بُ مُ إِذْ قَ الَ السَّ
لقـد كان موقـف أهـل البيت A حازمـا يف ما يرتبـط بالقادة 
واملرتئسني، فإن كان صاحلا ومن (أويل األمر) فال بد من طاعته وإتباعه، 
بل لقد قرن اهللا طاعته، بطاعة اهللا وطاعة رسوله.. ويف املقابل كانوا حربا 
عىل املتسلطني من غري وجه حق.وكانت نظرية اإلمامة عند الشيعة بمثابة 
احلصن الواقي من االهنيار، فـ (عيل ويل اهللا) يكون شـعارهم، ومثاهلم.
وهو مقياسـهم يف احلكم والقيادة، وباقـي األئمة املعصومني A هم 

تعقيب صالهتم.
نقـول هذا يف الوقت الذي كان فيه غريهـم، خيضع للواقع متاما، 

(١) سورة التغابن آية ١٦.
(٢) بحار األنوار: ج٤٤، ص٣٢٦.
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بـل يغـري نظريته يف اإلمامة(١) و (يطورها) بحسـب احلاجة والطلب إىل 
أن وصلنـا اليوم إىل حديث أنه مل يكن هناك طريقة دينية أو إسـالمية يف 
احلكم.. يعني انتقلت النظرية عند غري الشـيعة، من إمام يبايعه مجع من 
أهـل احلل والعقد إىل إمام منصوب من السـابق، إىل ثالث يرجحه رأي 
واحد يف قضية الشور، إىل حكم الفرد املتغلب أيام األمويني، إىل كونه 
ابن األرسة الفالنية أيام العباسـيني، وهكـذا.. إىل أيامنا احلارضة وأنت 

تر ما فيها.
هـذا احلـرص عىل األفضـل واألكمل يف مسـألة القيـادة العامة، 
واإلمامـة الكـرب، بمقـدار ما كان حسـنا يف منـع اهنيـار املقاييس عند 
الشـيعة، فإن البعض قد فهمه بصورة غري متكاملة، فطفق يطالب بتلك 
املقاييـس يف كل مـكان، بـدءا من صـالة اجلامعـة، إىل القائد السـيايس 

واالجتامعي املرحيل.
وهذا هو الذي أوقع الشيعة يف كثري من املناطق، يف مشاكل:

(١) املستشار عبد اجلواد ياسني يف مقابلة مع الرشق األوسط ٢٨ ديسمرب ٢٠٠٣م: 
>كـام أرشت يف كتـايب فقد ظل بـاب النظرية السـنية يف اخلالفة مفتوحاً عـىل الدوام حتى 
منتصـف القـرن الرابـع عىل األقـل حيث أبـدت النظريـة قـدراً مذهالً مـن املرونة 
اسـتطاعت من خالله أن تسـتوعب داخل إطارها دولة الراشـدين الشورية، ودولة 
األمويـني الوراثية االسـتبدادية، ودولة العباسـيني األوىل بطابعهـا الدموي، ودولة 
العباسيني الثانية بحكوماهتا السلطانية التي فرغت (اخلالفة) من مضموهنا احلقيقي. 
ويف سـبيل ذلـك فقـد اسـتطاعت النظرية السـنية وهـي تتلو مـع التاريـخ أن تقر 
مبـدأ االختيار الطوعي مـن األمة للحاكم، ثم تقبل من أيب بكر مبدأ (االسـتخالف 
الفـردي)، ومـن عمر (االسـتخالف اجلامعي)، وتقبـل من جتربة عثـامن مبدأ (تأبيد 
الواليـة)، وتقبل من األمويني مبدأ (توريث السـلطة) أو (األرسة املالكة)، وتقر من 
خـالل الواقع العبـايس مبدأ (والية املتغلب) من السـالطني والـوزراء، حتى إذا ما 
صار احلاكم يف هناية األمر رضباً من السـلطة الدينية ذات طابع رمزي فاتيكاين، فإن 

.« النظرية فيام يبدو مل تبد اعرتاضاً
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- فمـن البداية كام ذكرنـا، وجدنا أن الصور النمطيـة التي يراها 
الكثري من الشـيعة للعلامء، هي صور يف غاية الرفعة والعلو وهي صور 
األئمة A، ويطلبوهنا مع علمهم بأهنا غري ممكنة.. صورة إمام اجلامعة 
يف ذهنـه هي صـورة املقدس األردبييل أو السـيد بحـر العلوم! وصورة 

القائد االجتامعي هي صورة اإلمام املعصوم أو من هو دونه بقليل!!.
بالطبـع هـذا األمـر عندمـا يكـون يف حـدود اجلوانـب العلميـة 
واألخالقية، فإنه يكون نافعا إذ يشحذ العزيمة عند اجلميع حتى يصلوا 

إىل ذلك املستو العايل.
ولكن عندما يتم حتكيمه يف أمر العمل االجتامعي واإلدارة السياسية 
كرشط واجب يف من يتصد للعمل ذاك، تكون النتيجة أن ال يوجد هذا 
القائد، ويرتتب عليه أن يبقى املجتمع الشـيعي عندنا يف شكو دائمة من 
انعـدام القيـادات.إذ أن املواصفـات العالية التي يتم اشـرتاطها يف أبسـط 

األمور جتعل القضية خاضعة لقاعدة (كلام كثرت القيود قل املوجود).
الصحيـح هـو أن ينظر إىل كل جمـال، وما يتطلبه مـن مواصفات 

رضورية، وتبقى باقي الصفات يف دائرة الكامل واالستحباب.
- مـن نتائـج هـذه املشـكلة، أن املجتمـع هـذا ال يسـتطيع أن 
يضـع خططـا تدرجيية ألهدافـه، ولذلك ال يسـتطيع اسـتثامر الظروف 

واملتغريات.
 أمـا أنـه ال يسـتطيع أن يضع تلـك اخلطـط التدرجيية فألنـه ال ير
األهداف البسـيطة أهـال ألن يطالب هبا، بل هو يعيش عـىل عقلية (إما كله 
أو خله) كام هو يف املأثور الشعبي و(لنا الصدر دون العاملني أو القرب)..وإذا 
مل يرها تسـتحق املطالبة وال النضال مـن أجلها فكيف يضع خططا تدرجيية 
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هلا؟.
ولتوضيح هذه الفكرة يقال: 

أن هناك رأيني فيام يرتبط باملطالبة باحلقوق االجتامعية:
أوهلام: يقول أنه إما أن يعطى اإلنسان حقه كامال، فهذا هو الذي يستحق 
أن يُعمل من أجله وأن يقام له ويقعد!! وأما ما دون ذلك من عطاءات بسيطة 

(يُتصدق) هبا عليه، فهذا ال يستحق شيئا وال ينبغي أن ينشغل املجتمع به.
وثانيهـام: ينطلق مـن نظرة واقعيـة، أن عىل الفـرد أو املجموعة أن 
حيافظوا عىل ما لدهيم، وأن يطالبوا بام هو ممكن من احلقوق، وأن يسعوا ملا 
يرجونه، من أهدافهم العالية.. وكل يشء حيصلون عليه هو إنجاز، ينضم 
إىل غـريه حتـى جتتمع هذه االنجـازات الصغرية، فتشـكل إنجـازا عظيام 
 :C (١) وروي عن أمري املؤمنني{z y x w} :فالقرآن يقول
>امليسـور ال يسقط باملعسـور< و >ما ال يدرك كله ال يرتك كله<.. إىل غري 

ذلك مما ورد يف النصوص الدينية، التي يستفاد منها هذا اجلانب.
نطلـق يف تأييـد الـرأي األول مـن واقعة كربـالء وهنضة  وربـام يُ
اإلمام احلسـني C حيث أنـه رفض احلكم األمـوي مجلة وتفصيال، 
ومل يقبل أن يعطي الدنية من نفسـه.وحيث أن اإلمام احلسني C هو 
القدوة احلارضة، ال سيام مع هذا الرتكيز املوجود عىل شخصيته الطاهرة 
يف مناسـبة حمـرم احلرام بل يف غريها من املناسـبات، فـإن ذلك يزيد من 
حضـور فكرة التغيري اجلـذري، وعدم التفاعل مـع املطالبات التدرجيية 

واجلزئية(٢).
(١) سورة التغابن آية ١٦.

(٢) هذا إضافة إىل عدد من التجارب غري املنتجة للعاملني مع قسـم من احلكومات التي 
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بينام ير أتباع الرأي الثاين أن سرية األئمة A هي خري شاهد 
عىل فكرهتم، مع مالحظة استثناء فرتة اإلمام احلسني C، وما يفرتض 
من طريقة اإلمام احلجة بن احلسـن (عجل اهللا فرجه)، نظرا خلصوصية 
يف احلالتني، حيث أن احلالة التي عارصها اإلمام احلسـني يف عهد يزيد، 
كانـت قد تضيقت عنده اخليارات، إىل طريقني ال ثالث هلام كام أخرب هو 
ةِ  ـلَّ َ السَّ ِ بَنيْ نَتَنيْ َ اثْ ـزَ بَنيْ كَ دْ رَ يَّ قَ عِ ـيَّ ابْـنَ الدَّ عِ C فقـال: >أَالَ إِنَّ الدَّ
لَّة<(١).. فلم يكن هنـاك إذن طريق ثالث، وأما  نَّا الذِّ ـاتَ مَ يْهَ هَ لَّـةِ وَ الذِّ وَ
حالـة اإلمـام صاحب العرص والزمان احلجة بن احلسـن، فإهنا ملا كانت 
لئت ظلام وجورا،  عملية ثورية عاملية متأل األرض قسطا وعدال بعدما مُ
فإن هلا ظروفها اخلاصة هبا والتي ال يمكن البناء عىل مشاهبتها لألوضاع 

القائمة.
وأما بالنسـبة لسـائر األئمة A فإن حياهتم قائمة عىل أسـاس 
املطالبـة بام يمكن حتقيقـه والعمل عىل ذلك، واالسـتفادة من الظروف 

بمقدار ما توفره هلم من إمكانية.
بني املثالية واملبدئية

قـد خيتلط األمر عىل الكثـري يف التفريق بني املثالية واملبدئية، وبني 
املصلحية والواقعية، فريوهنا مرتادفة غري أن الصحيح خالف ذلك.

فاملبدئيـة يف املواقـف مطلوبـة يف كل األوقـات، يعنـي أن يتخـذ 
اإلنسـان موقفـه يف املوقع املعني منطلقا من مبادئـه، مع مالحظة الواقع 

ظلت تسوف ومتاطل من دون أن تعطي شيئا مهام للناس.
(١) اللهوف يف قتىل الطفوف: للسيد بن طاووس، وقريب منه ما يف ترمجة اإلمام احلسني 

C يف تاريخ دمشق البن عساكر.
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الذي يعيش فيه.فمثال لو أخذنا صلح اإلمام احلسـن C مثاال، فإنه 
بحسـب الواقـع والظرف الذي كان يعيشـه اإلمـام آنئذ يعتـرب املوقف 
املبدئـي املمكـن والصحيح.وهكـذا مواقـف باقي األئمـة املعصومني 

..A
ونفـس األمر نجده يف سـرية العلامء والفقهاء والقادة الرسـاليني 

املصلحني.
إال أن ثقافة (حتقيق كل يشء أو ال يشء يسـتحق) ظلت هي احلالة 
الغالبة عىل شيعة أهل البيت A، وجعلتهم يف فرتات خمتلفة من التاريخ، 
وقود الثورات، حيث محاس التغيري يدفعهم، بينام يأيت غريهم لكي (يأكل) 
الطبخة، ويستفيد من النتائج.خصوصا وأهنم مل يكونوا يقبلون يف الغالب 

بأنصاف احللول، أو املمكن من األهداف اجلزئية والتدرجيية.
ومـع أن الناس يف ما يرتبـط بحياهتم الفرديـة واخلاصة، وحتقيق 
حاجاهتـم يكونـون واقعيـني للغايـة، ويتعاملـون مع الواقـع اخلارجي 
بمقاييسـه ومعادالته إال أهنم عندما يكون األمر يف قضية عامة، جيعلون 
احلالـة املثاليـة هي املقياس.فهـو ال ير إال آخر املشـوار، وما مل تتحقق 

مجيع األهداف، فإنه ال يعتقد أن شيئا قد حتقق!!.
ويف احلقيقة فإن هذا قد أضاع عىل شيعة أهل البيت كثريا من الفرص، 

وربام كانوا يف بعض احلاالت عىل طريقة (أوسعته شتام وسار باإلبل)!!.
وينتج عنـه أنه بالرغم من وجود الكفـاءات العظيمة عندهم إال 
أهنـم يظلون، يشـكون من عدم وجـود القيادات، وإنـام ذلك ألجل أن 

مقاييسهم يف القيادة املطلوبة مقاييس (مثالية).
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واملشـكلة أن هؤالء الناس (املثاليني) يطالبون بمقاييس مثالية يف 
القيـادات والكفاءات، ولكنهم ال يكلفون أنفسـهم عرش معشـار تلك 
الصفـات (املثالية)، فاملقاييـس العالية مطلوبة يف القـادة، أما يف األتباع 
فهم عىل حاهلم وال يطلبون من أنفسـهم شيئا، سـو القدرة عىل النقد 

السلبي، واالسرتخاء للحكم عىل هذا وذاك بأنه أصاب أو أخطأ!!.
إننـا عندمـا ننظـر إىل تاريخ أهـل البيت A وتلـك الصفات 
العاليـة عندهـم، واملقاييس االسـتثنائية التـي متتعوا هبا، نجـد أيضا إىل 
جانبهـم أولئـك األتباع الطليعيني، واملضحني.. وقـد كانوا يف درجات 

مثالية كذلك(١).
٤- القدرة عىل صناعة القيادة:

 z  y  x  w  v  u  t  s} تعـاىل:  قـال 
} | { ~  ے}(٢).

هـذه اآلية املباركة تعرب عن أحـد التطلعات التي يتطلع إليها عباد 
الرمحن.وذلك أن أدعية اإلنسان تعرب عن حاجته وافتقاره، وتربز تطلعاته.

فمن تطلعات عباد الرمحن أهنم يريدون أن يكون أئمة للمتقني(٣).
وأول ما ينبغي بحثه هنا:

التفريـق بني حب الرئاسـة والزعامـة، وبني التطلـع إىل القيادة، 
ففيـام نجـد كام يف اآلية أن عبـاد الرمحن يطلبون مـن اهللا أن جيعلهم قادة 
(١) يراجع كتاب بناء القادة يف منهج أهل البيت A للمؤلف، يف احلديث عن حواريي 

.G وخلص أصحاهبم A املعصومني
(٢) سورة الفرقان آية ٧٤.

(٣) عىل أحد تفسريي اآلية.
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املتقني، وأئمة مسريهتم، نجد يف نصوص أخر(١) الكثري من الذم حلب 
الرئاسة، وملن حيب الزعامة.

وهذه اللهجة القاسـية املوجودة يف الروايات جتاه طلب الرئاسـة 
تفرسهـا روايـات أخـر بأنـه إذا كان طلبها مـن غري أهلهـا ولغرض 
الـرتؤس واحلـاالت الشـخصية.ولعل قسـام منهـا ناظـر إىل حـاالت 

احلاكمني املتسلطني من غري كفاءة وال رشعية.
ولكـن هناك تطلعاً مرشوعاً ومطلوبـاً، وأحيانا قد يكون واجبا، 
وهـو أن يتطلع اإلنسـان إىل قيادة جمتمع املتقني، هـو ينطلق يف ذلك من 
صالحيتـه بالفعـل، أو (يف املسـتقبل) لكي يتحمل املسـؤولية القيادية، 

وهيدف إىل خدمة جمتمعه، ودينه.
وذلك أن الناس خيتلفون يف مستو طموحهم وتطلعهم، فقد يتطلع 
لْني  عَ اجْ إنسـان إىل أن يكون من املؤمنني، وأخر أن يكون من خيارهم >وَ
<(٢)، وثالثة إمامـا هلم وقائـدا جلامعتهم بغرض  كَ نَصيبـاً بيـدِ ـنِ عَ سَ ـنْ أَحْ مِ
خدمتهـم والدفاع عن حقوقهم.. وهذا تطلـع مرغوب فيه، بل ربام كان يف 

بعض احلاالت واجبا إذا كان منطلقا من أهله وبغاية خدمة املجتمع.

(١) وسـائل الشـيعة عن كتاب (الرجال) للكيش بسنده عن معمر بن خالد قال: قال أبو 
ـلِمِ  َّ يفِ دِينِ املُْسْ ا بِأَرضَ هَ اؤُ عَ ا رُ نْهَ ابَ عَ دْ غَ نَمٍ قَ انِ يفِ غَ بَ ارِ بَانِ ضَ ا ذِئْ احلسـن C: >مَ
<، ويف مسـتدرك الوسـائل، ج١١، ص٣٨٣، عن كتـاب إثبات  ـةِ اسَ ئَ ـبِّ الرِّ ـنْ حُ مِ
ةَ  اعَ ذَ ِ اإلْ اكَ وَ إِيَّ الوصية للمسـعودي بسنده عن أيب حممد احلسن العسكري C: >وَ

.> ةِ لَكَ انِ إِىلَ اهلَْ وَ عُ دْ ُامَ يَ إِهنَّ ةِ فَ اسَ ئَ لَبَ الرِّ طَ وَ
<. وعـن اإلمام  لَكَ ـةَ هَ اسَ ئَ لَـبَ الرِّ نْ طَ - ميـزان احلكمـة عـن أمـري املؤمنـني C : >مَ
الُ  قَتِ النِّعَ فَ ا خَ ـوَ اهللا مَ ـونَ فَ أَّسُ َ رتَ ينَ يَ ـاءَ الَّذِ سَ ؤَ ءِ الرُّ الَ ؤُ مْ وَ هَ اكُ الصادق C: >إِيَّ

.> لَكَ لَكَ وَ أَهْ لٍ إِالَّ هَ جُ لْفَ رَ خَ
(٢) كام يف دعاء أمري املؤمنني C الذي علمه كميال بن زياد النخعي املعروف بدعاء كميل.
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إن إمـام اجلامعـة يف الصـالة أكثر ثوابا مـن املأمـوم فيها.والقائد 
الـذي حيقـق أهداف دينـه يف املجتمع أكرم عىل اهللا من الشـخص الذي 

ينشغل بنفسه وبحياته الشخصية.
واحلديـث هنا عن القيـادات االجتامعية ليس حديثـا عن رجال 
الدين، وإنام يشـمل أيضا الوجاهـات االجتامعية، واملفكرين، وقيادات 

العمل االجتامعي وكل من يستطيع أن يصنع إضافة يف هذا املجال.
هناك نقطة أخر وهي التفريق بني املجتمعات التي تصنع قياداته 
وتفرزهـا، وتربزهـا ثـم تنتفع هبـا، واألخر التـي تعيق نمـو القيادات 
االجتامعية، بل وتدفنها لو كانت موجودة.فلنستعرض جانبا من صفات 

كل من املجتمعني لنر يف أي جانب يقف جمتمعنا الذي نعيش فيه.
صفات املجتمع صانع القيادات

١- مقاييسه يف القيادة واإلدارة معقولة وليست مثالية:
 ويتـم املطالبـة هبا بمقدار مـا حيتاج إليـه املجال الـذي يُدار.فلو 
فرضنـا احلاجـة إىل قيـادي لفريـق ريايض، فهنـا نحتاج إىل مـن يمتلك 
كفـاءة يف إدارة النـوادي الرياضية، ولكن هذا لـو مل يكن عاملا بتفاصيل 
األحكام الرشعية، أو مل يكن له خربة طبية فذلك ال يؤثر يف إدارته سلبا، 

وال يمكن أن يكون عائقا عن قبوله كقيادي لذلك النادي.
وهكذا لو كنا نحتاج إىل قائد عسكري، فهذا ال يتطلب أن يكون 
عاملـا بالقضـاء، أو أن يكـون عارفا باهلندسـة أو فقيها، فقد عـنيّ النبي 
K أسـامة بن زيد وكان قائدا عسـكريا جيدا، مع صغر سنه، وكون 

غريه أفقه منه عىل جيش لقتال الروم.
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وقـد تقـول إن ذلـك أمر بدهيـي، ولكني أقـول لك أن املشـكلة 
قائمـة يف جمتمعنا الشـيعي، وهي أن مقاييس القيـادة مفصلة عىل مقدار 
جسـم املعصوم دون غريه، فإذا حتدثنا عـن القائد تبادر إىل ذهننا صورة 
رسول اهللا K أو عيل بن أيب طالب C.. وهذا صحيح يف اإلمامة 

العظمى.
أمـا يف األمـر االجتامعي، فاملقاييس فيه جيـب أن تكون يف حدود 
دائـرة املمكـن واملتيرس، ففـي العمل السـيايس، نحتـاج إىل مقدار جيد 
مـن اإلخالص، والوعي، واألداء احلسـن..ليس أكثر.لكن جمتمعنا إذا 
، والشيخ  أراد قائدا فإنه يطلب قائدا يف مسـتو السـيد بحر العلوم تقىً
األنصاري علام.. وأيب احلسن األصفهاين إدارة.. وهو غري ممكن، لذلك 

يبقى مثل هذا املجتمع بال قائد.
٢- أنه جمتمع يشجع املبادرات القيادية، فإذا وجد شخصا مؤهال 
(أو قابـال للتأهيـل) ولديه حركـة باجتاه خدمـة املجتمع فإنه يشـجعها 
ويدعمهـا، ويرشـدها، بينام املجتمـع اآلخر تراه يقرب تلـك املحاوالت 
سخرية، واستهزاء.. فرتاه يتساءل كيف يكون (فالن) الذي كان يلعب 

معنا، ومن أترابنا قائدا لنا؟.
انظر إىل املجتمع اجلاهيل القريش، جتد كامَّ كبريا من الناس، وهناك 
عـدد حمدود مـن الرجال ذوي األسـامء كانـوا بمثابة القـادة هلم.. نفس 
ذلـك الكم الكبري املهمل الـذي كان ال روح فيه، حتول بعد أن بث فيهم 
ون  الرسول اإلسالم، حتول أشخاصه بمن فيهم العبيد الذين كانوا يُساوَ
 K باحليوانـات إىل رجال وقادة ورواد.وما ذلك إال ألن رسـول اهللا
قـد بث يف داخلهم احلياة وشـجع مـن يمتلك منهم قـدرة وكفاءة حتى 
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وصلوا إىل ذلك املوضع العايل.
٣- أنـه يضـع قوته إىل جانـب قوة القائـد، فتجد جلـان املجتمع 
ومؤسساته، وخرباته واستشارييه يف خدمة اختاذ القرار السليم، املجتمع 

يضع كل تلك إىل جانب قائده ويرفده هبا.. 
انظروا إىل املجتمعات الغربية!! هل تعتقدون أن شـخصا واحدا 
هو الذي يقود ربع مليار نسـمة أو أكثر؟ ويفكر هلا، وخيطط لشـؤوهنا؟ 
كال.. إنـام املجتمع بام فيه من املؤسسـات واالستشـاريني واهليئات هي 
التـي ترفد ذلك القائد بخرباهتا ومعلوماهتـا فينتج عن ذلك قرارات يف 

مصلحة املجتمع.
مع األسف ما هو يف جمتمعنا: عقلية (اليل قال عليه النكال).. فالقائد 
البد أن يعمل كل يشء، خيطط ويثقف وجيمع األموال ويدير العمل الديني 

واالجتامعي، بل نحمله مشاكلنا اخلاصة أيضا لكي حيلها لنا.
٤- أنـه جمتمع يعتز بقياداته املحلية: يشـري القـرآن إىل أمهية حملية 

 h g f} القيـادة بالنسـبة للمجتمـع فيتحدث عن الرسـل أنـه
 t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i
z y x wv u}(١)، ويعتـرب ذلـك منـة مـن اهللا عىل 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´} املؤمنـني 
        È Ç Æ    Å Ä Ã Â Á

.(٢){Í Ì Ë Ê É
وهـذا ليـس أمـرا تعبديا وإنام هـو أمر عقالئـي، ألن هـذا النبي 

(١) سورة إبراهيم، آية: ٤.
(٢) سورة آل عمران، آية: ١٦٤.
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يعرف املجتمع الذي كان منه ويعرف مشـاكله، وطريقة تعامله فيسـهل 
عليه أمر عالجها.. 

بينـام بعض املجتمعات تر أنه مادام الشـخص ذو الكفاءة منها 
فال يسـاوي شـيئا، وهذه شـكو دائمة من كثري من األطبـاء. والعلامء 
وأصحـاب الكفاءات األخـر.. حيث حتجب الصورة السـابقة لذي 
الكفـاءة الصـورةَ احلالية، وبـدل أن ينظر إىل وضعه احلايل وشـأنه املهم 
الفعيل تراه ينظر إىل أنه من أرسة متواضعة، أو أنه نشأ نشأة كذائية، أو أنه 

كان قد تربى معنا يف جيل واحد، فال يمكن أن يتقدم علينا، وهكذا..
ومع األسـف فإننا نجد هذه الظاهرة السـلبية (وأد القيادات) يف 

جمتمعنا وهذا ليس من التشاؤم وال جلد الذات..
وربام كان لبعض تلك احلاالت ظروفها التارخيية، مثل التشدد يف 
صفات القيادة الذي كان ردا عىل التسـاهل الذي حصل يف أمر اإلمامة 
والقيادة لد بعض الفئات اإلسـالمية.. وهو صحيح بالنسـبة لإلمامة 

الكرب، لكن املشكلة أنه انجر إىل جماالت احلياة العامة..
فقـد جتد أنه يطلب لصالة اجلامعة فقيه جمتهد بينام ال حتتاج صالة 
اجلامعـة إال للعادل الـذي يتقن القراءة مع بعض الرشوط األخر التي 

تتيرس لألكثر.
لقـد ذكر شـيخ الطائفـة الطـويس F (١) كالما جيـدا يف كتابه: 
(١) ذكـره املحـدث القمـي يف الكنى واأللقاب، ج٢، ص ٣٩٤، فقـال ما ملخصه: >هو 
أبو جعفر حممد بن احلسـن بن عىل الطويس شـيخ الطائفة.. تلمذ عىل الشـيخ املفيد 
والسـيد املرتىض.. كان يف بغداد مع اسـتاذيه إىل أن حصلت الفتنة فهاجر إىل النجف 
وفيهـا اسـس احلوزة العلميـة إىل أن تويف سـنة ٤٦٠. من كتبه التبيـان اجلامع لعلوم 
القرآن و التهذيب واالسـتبصار. واملبسـوط والنهاية، واخلالف واجلمل والعقود يف 



١٨٦

االقتصاد اهلادي إىل طلب الرشاد يقول فيه: 
وكل من ويل والية صغرت أو كربت كالقضاء واإلمارة واجلباية 
وغري ذلك فانه جيب أن يكون عاملا فيام أسند إليه وال جيب أن يكون عاملا 
يلِّ القضاء ال يلزم أن يكون عاملا بسياسة  بام ليس بمستند إليه، ألن من وُ
اجلنـد، ومن ويل اإلمارة ال يلـزم أن يكون عاملا باألحكام، وهكذا مجيع 
الواليـات، وال يلـزم أيضا أن يكون عاملا بصدق الشـهود واملقرين عىل 

أنفسهم، ألنه إنام جعل إماما يف احلكم بالظاهر دون الباطن.
ن اإلسـالم مسـألة القيادة (االجتامعية) وحاول أن يريب  وقد هوّ
املسـلمني عىل إفـراز القائد من بينهم، فسـنَّ اجلامعـة يف الصالة حرضا 
وسـفرا، وجعل اإلمارة والقيادة أمرا يسـريا، فإذا سافر مجاعة >إذا كان 
ثالثـة يف سـفر فليؤمروا أحدهـم<، و>إذا كنتم ثالثة يف سـفر فليؤمكم 

أحدكم وأحقكم أقرؤكم<(١).
وينبغي اإلشـارة هنـا إىل بعض احلاالت النفسـية التي متنع قبول 
بروز القيادات يف املجتمع: قد يكون منها احلسـد املبطن، والتنافس غري 
الرشيـف، فتجد البعـض حني ير إنسـانا قد توجهت األضـواء إليه، 
العبـادات، والعدة يف أصول الفقه، و الفهرسـت، وكتاب الرجـال، واختيار معرفة 
الرجـال، واملفصـح يف اإلمامـة، والغيبـة يف إثبات غيبـة صاحب الزمـان، وله أيضا 

مصباح املتهجد.. وغريها من الكتب<.
(١) األحاديث عن رسول اهللا K من ميزان احلكمة للري شهري، ويالحظ فيها تسهيل 
اختاذ األمري يف السـفر وهو حالة اجتامعية بني جمموعة، واملقصود كنتم ثالثة فصاعدا 
ال أنه ثالثة ال تزيد وال تنقص.. ويضاف إىل ذلك أنه قد يستفاد منها أن التطلع لقيادة 
هـذه املجموعة ملا كان طبيعيا، ومرشوعا، وكان حمال للتنافس فقد ذكر هذا احلديث، 
ميزانـا وهو األقرأ يف الصالة. باعتبار أن هذه اجلهة هي املطلوبة يف الصالة. وطبعا ال 
يمنـع ذلك من ثبوت بعض الصفات األخر جلـواز االئتامم من أحاديث أخر مثل: 

صل خلف من تثق بدينه.. وغريه من األحاديث املذكورة يف باب صالة اجلامعة.
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وأصبـح موضـع قبول عامة الناس، وهو يتحرك وينجح يف نشـاطاته.. 
بينام هذا الطرف الثاين يعتقد أنه أفضل منه وأوىل هبذا املوقع، فيحسده، 
ويتحـرك ضده، بالطبع ال يقول أنني أحسـد فالنـا، ولكن ذلك يُعرف 
من خالل ما يصدر مـن تعليقات..فيقول مثال لبعض من يمدحه: هذا 

عميل، وهذا نيته غري صاحلة..الخ.
شتان بني املوقفني

نقل يف الرتاث العريب بني األصحاب من الصفاء والسمو  بني ما يُ
وبني مثل هذه النامذج: وأنقل لك حادثتني:

نقلـوا أنه كان بني حاتم الطائي وأوس بن حارثة أفضل ما يكون 
بـني اثنـني، فنُقل ذلـك للنعامن بـن املنذر فقـال النعامن جللسـائه: واهللا 

ألفسدن ما بينهام!!.
قالوا: ال تستطيع..

فلـام دخل عليه أوس قال له: أسـمعت ما يقول حاتم؟ قال: وما 
يقول؟.

قال يقول: إنه أفضل وأرشف!.
قال: أبيت اللعن صدق! واهللا لو كنت أنا وولدي ألهنبنا يف جملس 

واحد! (يعني سمح لنا بأن نأخذ كل ما يف بيته).

ثم دخل حاتم فقال له مثل مقالته ألوس.
فقال حاتم: صدق أين عسى أن أقع من أوس؟!، له عرشة ذكور، 

أخسهم أفضل مني.
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نقل من قصة الشيخ البهائي(١) والسيد الداماد(٢)،  - ومثل ذلك ما يُ
فإهنـم يذكـرون أهنام كانا قد خرجا مع الشـاه الصفوي (الشـاه عباس) 
وكان السيد الداماد عظيم البدن هاشمي الطول واهليكل بخالف الشيخ 
البهائي الذي كان صغري اجلثة.. فنظر الشـاه الصفوي إىل كل منهام وقد 
ركب فرسـه، وكانت فرس السيد الداماد تتحرك ببطء، نظرا لثقل بدن 
السيد الداماد، فأرسّ الشاه القول للشيخ البهائي: أال تنظر إىل هذا السيد 
كيف أهلك الفرس بضخامة جثته؟ وأمل يكن األنسب أن يكون نحيف 
البدن؟ فقال له الشيخ البهائي: يا أهيا السلطان ال هذا الفرس وال غريه 

(١) الشـيخ حممد بن احلسـني بـن عبد الصمد اجلبعـي العاميل اهلمـذاين احلارثي: (٩٥٣ 
-١٠٣١هــ)، هباء الدين: عامل أديب إمامي، من الشـعراء. ولـد ببعلبك، وانتقل به 
أبوه إىل إيران. ورحل رحلة واسـعة، ونزل بأصفهان فواله سـلطاهنا (شـاه عباس) 
رياسـة العلامء، فأقام مدة ثم حتول إىل مرص. وزار القدس ودمشـق وحلب وعاد إىل 

أصفهان، فتويف فيها.. (األعالم، خريالدين الزركيل، ج٦، ص١٠٢).
ذكـره يف الكنـى واأللقاب، قال: >جمدد املذهب عىل رأس املائـة احلادية عرش، انتهت إليه 
رئاسـة املذهـب وامللة لـه تصنيفات وتأليفـات متعـددة، منها حبل املتـني، ومرشق 
الشمسـني واألربعني، واجلامع العبايس، والكشـكول، واملخـالة، والعروة الوثقى، 
ونان وحلوا والزبدة، والصمدية، وخالصة احلسـاب، وترشيح األفالك، والرسـالة 
اهلالليـة، ومفتـاح الفـالح يف عمل اليـوم والليلـة، واالثنى عرشيـات، والتهذيب، 

واحلوايش عىل الفقيه وعىل خالصة الرجال، وعىل الكشاف والبيضاوي وغريها<.
الدامـاد  فقـال:   :٨٦٠ ص   ١ ج  واملعربـة  العربيـة  املطبوعـات  معجـم  يف  ذكـره   (٢)
(ت١٠٤٠هـ) شمس الدين حممد باقر بن حممد احلسيني االسرتابادي الشهري بداماد 
كان من أجـالء علامء املعقول واملرشوع وأذكياء نبالء األصول والفروع. قاطنا بدار 
السـلطنه اصبهـان مقدما عـىل فضالئها األعيـان مقربا عند السـالطني الصفوية بل 
مؤدهبـم بجميـل اآلداب الدينيـة. وكان شـاعرا بالفارسـية والعربية. مـن مصنفاته 
يف احلكمة القبسـات والرصاط املسـتقيم واحلبل املتني وىف الفقه شـارع النجاة ومن 
مؤلفاتـه كتـاب عيون املسـائل ونرباس الضياء وخلسـة امللكوت وكتاب الرواشـح 
السـاموية والسـبع الشـداد. وغري ذلـك: ذهب يف آخـر عمره من أصبهـان إىل زيارة 

العتبات العاليات فامت هناك.
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يستطيع أن حيمل مثل السيد الداماد، بل ال تستطيع اجلبال أن حتمل ثقل 
علم رجل هو أعلم أهل الدنيا، فكيف بالفرس!!.

فابتعـد عنـه قليال وقصد السـيد الداماد وأرس إليـه قائال وكانت 
فـرس الشـيخ البهائي تتحرك برسعة وبام يشـبه القفز: أال تر الشـيخ 

كيف يقفز بالفرس ويتحرك به هكذا.. وهو مما ال يناسب العلامء!.
فقـال: لقد فاتـك األمر أهيا السـلطان فإن الفرس ملـا علمت أن 
راكبها الشيخ البهائي وهو أعلم أهل األرض، فهي تقفز فرحا، بل حيق 

هلا أن تطري رسورا!!.
ومل يعلم أي من العلمني ماذا دار بني كل منهام وبني الشاه، فنزل الشاه 

عن فرسه وسجد هللا شكرا، ملا رأ ذلك الصفاء والود القلبي بني العاملني.
وقد يكـون من موانـع بروز القيـادات، االنطالق مـن احلاالت 
الفئوية واحلزبية، فـرت البعض ير أن العمل الكذائي جيد، ولكنه ملا 

كان من فالن فإنه يصبح سيئا!!.
وإن مـن املهـم أن نطهر جمتمعنا من هذه احلاالت، ونسـعى لكي 
يكون جمتمعا فاعال، متحركا، يرصد املبادرات الطيبة، ويشـجع عليها، 

ويرفد قياداته بام ينفعها لينتفع هبا.
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