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مناقشة كتاب

الغرب يع ّزز صورة الصراع بني املسلمني
ويغذيها
(*)
السنة والشيعة ِ َ
ل يق َت ِتلون؟
نقد ومناقشة :جهاد سعد
يأيت هذا الكتاب الفرنيس يف إطار حرص املسترشقني املحدثني عىل تعميق
وتظهري اإلنقسام املذهبي اإلسالمي ،وإبقاء الرشوخ التاريخية كعامل سيايس يصنع
الحارض واملستقبل ،ضمن املبدأ املقدس عند املستعمرين فرق تسد.
منطلق ًة من حادثة مقتل الصحفية أطوار بهجت عام  2006عىل يد تنظيم القاعدة،
وأنها كانت شيعية األم سنية األب ،تطور غوزالن مرثيتها لالسالم والحضارة اإلسالمية
التي ماتت يف مدينة ألف ليلة وليلة ،تحت أقدام املليشيات الطائفية من الطرفني.
يض ّم الكتاب ديباجة وأربعة فصول وخامتة.
الفصل األول :إىل أي تاريخ يَرجع االنفصال؟
الفصل الثاين :هل هناك نسختان لإلسالم؟
الفصل الثالث :كيف أصبح العراق قلب الرصاع؟
عم الشقاق كل أرجاء العامل اإلسالمي؟
الفصل الرابع :لِ َم ّ
* تأليف :مارتين غوزالن  - Martine GOZLANمنشورات  ،Seuilآذار 2008
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يف الفصل األول (إىل أي تاريخ يرجع االنفصال؟) ترسد الكاتبة املحطات
الرئيسية من تاريخ اإلسالم ُمنطلقة من لحظة وفاة الرسول واألحداث التي وقعت
بعدها .أشارت الكاتبة إىل أ ّن وفاة الرسول ليس فقط أطلقت رصخات التأ ّوه
مدخل إىل مرحلة جديدة عنوانها الشقاق بني
ً
من قلوب املسلمني ،وإنّ ا شكّلت
املسلمني .واعتربت أ ّن الحروب التي عصفت بأرض املسلمني بعد وفاة الرسول 
دارت بني السنة والشيعة.
يفتقر هذا الوصف إىل الدقة ألن آل البيت والصحابة كانوا شاركوا م ًعا يف
حروب الردة دفا ًعا عن اإلسالم ،واعتمد الخليفتني األول والثاين عىل فقه اإلمام
عيل يف القضاء ومرجعيته العلمية حتى أثر عنهم ال «بارك الله يف معضلة لست
فيها يا أبا الحسن» و«لوال عيل لهلك عمر» ،ألن سياسة آل البيت يف تلك الفرتة
اعتمدت عىل بيان الحق من جهة وخدمة األمة من جهة أخرى ،والتي كانت دخلت
مرحلة التأويل بعد التنزيل ،فتصدى اإلمام إلرساء الترشيع وبيان األحكام وتفسري
القرآن كان مهمة تأسيسية ال غنى عنها باعتباره األعلم يف كتاب الله جل وعال وسنة
رسوله صىل الله عليه وآله...
ثـم أن مقاربـة مـا حـدث يف العراق وغيره من الـدول بعد الغـزو األمرييك من
هـذه الزاويـة التاريخيـة بالـذات ،فيـه تجاهـل ألدوار الـدول الفاعلـة التـي تحـدد
مصالحهـا السياسـية أوالً ،ثـم تسـتخدم «العتـاد» املذهبي يف أي دولـة وفقاً لتلك
املصالـح ،والبسـطاء ال يقـرؤون إال سـطح األحـداث فيرون أميركا مـع الشـيعة

يف العـراق ضـد السـنة ،ومـع السـنة يف لبنـان وسـوريا ضـد الشـيعة ،والحـق أنها
مـع نفسـها ،وضـد أي اسـتقرار يف العـامل العـريب واإلسلامي يهـدد هيمنتها عىل
املـوارد وأمـن إرسائيل.
أريـد لهـذه الرصاعـات أن تبـدو مذهبية ،وسـخرت فضائيـات ووسـائل التواصل
اإلجتامعـي إلبـراز هـذا الجانـب كغطـاء للمصالـح الكامنـة خلفهـا ،وقـد اعرتفـت
جهـات سياسـية مرموقـة بـأن نشر الوهابيـة كان بإيعـاز أميريك ضـد الشـيوعية يف
الحـرب البـاردة ،وضد الشـيعة اليوم ،فيام ال تعبر الوهابية املعارصة عـن الرأي العام
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السـني وال متثلـه ،بـل تهيمـن عليـه باإلمكانيـات املاديـة وليـس بالتمثيـل العددي.
تغوص الكاتبة يف تفاصيل األحداث ِ
واصفة أوضاع أرسة الرسول أو أهل
البيت ،كام يُس ّميهم الشيعة .وتتناول العالقات االجتامعية بني أرسة النبي من جهة
وبعض املسلمني ،ال سيام الخليفتان أبو بكر وعمر ،من جهة أخرى .تتألف أرسة
الرسول من ابنته فاطمة وزوجها عيل وولديهام الحسن والحسني .وهؤالء الخمسة
هم «أهل الكساء» حسب املوروث الشيعيِ .
تصف الكاتبة الصرب األسطوري الذي

يل مشغول بغسل الرسول فيام املسلمون
تعاطى به عيل وفاطمة مع الفاجعة .فع ّ
سيتول أمور الخالفة .وقد انقسم املسلمون
ّ
يتناحرون عىل تحديد الشخص الذي
بني أهل املدينة الذين احتضنوا وآزروا محمد و َمن جاء معه من مكة بحثًا عن مالذ،
وهؤالء يرفضون بطبيعة الحال أي إمرة م ّك ّية؛ وبني أهل مكة الذين رأوا أ ّن الخالفة
مك الوالدة وقد ترعرع فيها .مل يتأخّر أبو بكر،
تختص بأهل مكّة أل ّن الرسول هو ّ
وهو والد إحدى زوجات الرسول ،عائشة ،ومن صحابة النبي .إضافة إىل ذلك ،هو
من أسياد قبيلة قريش ويكرب عل ًيا بسنوات ويحظى بالوجاهة بني قومه لذلك كان
يل
ّ
حا قويًا
مرشّ ً
لتول منصب الخالفة .لك ّن أبو سفيان مل يعجبه األمر فسارع إىل ع ّ
شخصا ميكن
بن أيب طالب يحثّه عىل طلب الخالفة .والواقع أ ّن أبا سفيان مل يكن
ً
يل.
الوثوق به وأصبح فيام بعد عد ًوا لدو ًدا لع ّ
عي ابنه معاوية
ثم عاد وتحالف أبو سفيان مع أيب بكر عندما َعلِ َم أ ّن األخري س ُي ّ
تول أبو بكر الخالفة واملسلمون يف حالة من الفوىض والقبائل
وال ًيا عىل الشامّ .

تثور عىل بعضها البعض لك ّنه نجح يف فرض سلطته عليها .كان عمر من أثرياء مكة
وحليفًا قويًا أليب بكر ،وحاميًا له يف أيام خالفته .يرى الكاتب تص ّورين اثنني لإلسالم:
فمن جهة ،هناك عيل بن أيب طالب الذي ما فارق الرسول حتى وفاته وهو الذي
تول غسله ودفنهُ ،من ّز ًها نفسه عن الرصاعات الدائرة عىل منصب الخالفة .ومن جهة
ّ
أخرى ،هناك أبو بكر صاحب شعار التف ّرد بالسلطة وبناء أكرثية .وهو الشعار الذي
التقى عليه أغلب املسلمني الذين باتوا يُعرفون بأهل السنة.
تنس الكاتبة ابنة الرسول وزوجة اإلمام عيل ،فاطمةالتي لها ألقاب
ومل َ
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كثرية منها (الزهراء) و(البتول) و(املعصومة) و(أم أبيها) .فمحمد كان يُرسع
يل وفاطمة كلام سمح الوقت له .وهذا االلتصاق وهذه املو ّدة من
الخطى إىل بيت ع ّ
جانب النبي لفاطمة وبعلها وابنيهام هو ،بنظر الشيعة ،أجر الرسالة املحمدية .وهذا
السلوك النبوي يعكس الجانب الشعوري والعاطفي لإلسالم.
يعود الكتاب إىل قضية الخالفة ُمستعرضً ا ما قام به عمر .إذ جاء األخري إىل دار
منحى دراماتيكيًا عندما
فاطمة يطلب عليًا يك يذهب ويبايع أبا بكر .وتأخذ األحداث
ً
ريا عىل املجيء
يُه ّدد عمر بإحراق دار فاطمة إذا مل يُلبّي عيل مطلبَه .يوافق عيل أخ ً
إىل أيب بكر لك ّنه يأىب مبايعته .ويَ ِ
صفه عمر باملتم ّرد .لك ّن أبا بكر ال يجربه عىل مبايعته.
وبعد وفاة زوجته فاطمة يبايع عيل أبا بكر .كام ال تنىس الكاتبة قضية فدك .فبالنسبة
إىل أيب بكر ،ليست القضية التنازل لِفاطمة عن أرض فدك .والحقيقة أ ّن أبا بكر كان
ِ
ينسب حديثًا إىل رسول الله يقول فيه :نحن معرش األنبياء ال نورث ،ما تركناه صدقة.
رفضت فاطمة الحديث مع أيب بكر وما لبثت أن مرضت وماتت .عاشت فاطمة بعد
رسا وال يُعلم أح ًدا.
الرسول ستة أشهر .طلبت من زوجها عيل أن يدفنها ً
وهنا عدة نقاط ينبغي التوقف عندها:
األوىل :أننا لو لجأنا فقط إىل املنهج الوصفي الفينومنولوجي لألحداث ،فإننا
سنجد أن موقف األمئة هو عدم استخدام حقهم كامدة للنزاع يف األمة ،بل املساهمة
يف خدمة األمة ومتاسكها وبيان حقائق الدين ورشيعته طاملا أن الظروف تسمح لهم
بذلك ...املعرفة ونرش العلم وإضاءة البصائر وتأسيس العلوم اإلسالمية كانت هي
الوسيلة التي اتبعها األمئة يف طول التاريخ املبكر لإلسالم.
والثانية :هي مسألة املودة آلل البيت التي ينسبها الكاتب للشيعة ،وهي مسألة
ج ًرا إِ َّل
جامعة لكل األمة اإلسالمية ،باعتبارها مبد ًءا قرآن ًّيا :قُل َّل أَ ْسأَلُ ُك ْم َعلَ ْي ِه أَ ْ
ب .إال من أتخذ السفيانية األموية ديناً له فإنه ال يعرب بالرضورة عن
الْ َم َو َّد َة ِ
ف الْ ُق ْر َ ٰ
املوقف السني العام.

ما يفيده التفسري الصحيح لآلية هو أن هذه املودة يجب أن تفهم يف إطارها القرآين

ّ

الغرب يعزز صورة الصراع بني املسلمني ويغذيها 179
أيضاً مع آية التطهري وآية الوالية ،حيث يؤمن التطهري اإللهي سالمة املصدر من أيادي
العابثني ،وتؤسس املحبة للوالية ،وانطالقًا من هذه املعرفة القرآنية يرى الشيعة أن
املحبة ال بد أن تربط بوالية آل البيت.
والثالثة :تدخلنا إىل نقد املقاربات األجنبية ككل التي تبدو سطحية يف تناولها
للمسائل اإلسالمية ،كسولة يف البحث عن جذور املسائل ،رمبا ألن املهم عندهم
هو اإلعتامد عىل وجهات النظر الخالفية املنقولة عن دعاة السوء ،فام إن يلتقط
الباحث األجنبي نقطة خالفية إال ويسارع إىل إبرازها خارج السياق الطبيعي ،أضف
إىل ذلك جهلهم بالقرآن الكريم وتفسريه بسبب ضعف اللغة أو املصادر أو تغليب
التاريخي وامللتبس عىل النص القرآين الرصيح .ولذلك فإنك قد تقرأ كتابًا كامالً يف
معظم كتب املؤرخني من املسترشقني من غري أن تجد آية قرآنية واحدة إال ما ندر.

يف أيام خالفة أيب بكر دخلت الجزيرة العربية يف اإلسالم .وبعده حمل عمر لواء
تول جمع
اإلسالم إىل القدس والشام واإلسكندرية وبالد فارس .وخلفه عثامن الذي ّ
القرآن وعمل عىل توحيد األمم التي غزاها لتكون كيانًا واح ًدا ولها كتاب ساموي
يل لك ّن عثامن حصل عىل
ج ً
واحد .بعد انتهاء خالفة عمر كان ُم َر ّ
حا أن تكون البيعة لِع ّ
يل معركة
ّ
البيعة وتص ّدى ألمور الخالفة ثم اغتيل
يل الخالفة بعده .خاض ع ّ
وتول ع ّ
الجمل ،أودت معركة الجمل بحياة اآلالف وانترص فيها جيش عيل .كذلك وقعت
حرب صفني بني عيل ومعاوية كان امل ُنترص فيها عل ًيا .لجأ معاوية إىل الحيلة وطلب
من جنوده أن يرفعوا املصاحف عىل رؤوس الرماح بهدف إثارة البلبلة لدى جيش

عيل ،األمر الذي أجرب عليًا عىل وقف القتال والقبول بهدنة مؤقتة .كانت حصيلة
القتىل أربعني ألف قتيل .بعض الجنود الذين كانوا يقاتلون مع عيل مل يعجبهم قرار
وقف القتال فخرجوا من صفوف جيش عيل وشكّلوا فرقة ُس ّم َيت بالخوارج .اغتيل
عيل بن أيب طالب يف سنة  661هجري عىل يد أحد هؤالء الخوارج .بعد موت
سب عيل عىل
عيل فضّ ل نجلُ ُه الحسن مهادنة معاوية الذي كان يدعو الخطباء إىل ّ
يل وأتباعه يف وجدان املسلمني.
املنابرُ ،محاو ًِل بذلك إثارة البغض والعداوة ض ّد ع ّ
بدس الس ّم يف
ورأى معاوية أ ّن وجود الحسن ُيثّل خط ًرا عليه فلم يلتزم بوعده وقام ّ
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طعام الحسن عن طريق زوجته .أراد معاوية أن تكون الخالفة بعده البنه يزيد الذي
كان يعيش حياة املجون ويرشب الخمرة فرفض الحسني تولّيه الخالفة وغادر املدينة
مصطحبًا معه نساءه وعياله وبعض األنصار واألصحاب .ح ّ
ط الرحال يف كربالء.
ِ
لحقه عسك ُر يزيد ومنع عنه املاء .ف ُق ِتل وف ِ
وأرسل إىل يزيد
رأسه عن جسده
ُص َل ُ
يف الشام .ت ُشكّل واقعة كربالء بأبطالها وأحداثها وتفاصيلها ومبادئها وكل جوانبها
وأبعادها السياسية واالجتامعية والدينية والنفسية الهوية الشيعية .فدماء الحسني

سالت يف سبيل الحفاظ عىل الرسالة املحمدية.

_ قلنا إنّ االمئة سلكوا طريق التعليم واإلرشاد للحاكم واملحكوم طاملا أن ما هو
معلوم من الدين بالرضورة بخري ،ولكن امللك العضوض خصوصاً يف فرتة حكم يزيد
بن معاوية خرق أبسط قواعد الدين وهدد البنية العقائدية للدين والبنية االجتامعية لألمة
اإلسالمية .فقد تحول الحاكم إىل مصدر لبيان األحكام مبا القي عىل موقع الخالفة من
وتأسس يف أيام معاوية مدرسة لوضع األحاديث املكذوبة ،وتطور األمر إىل
قداسةّ ،
تعيني حاكم ال يلتزم حتى بشكليات التدين .فأصبحت مهمة اإلمام هي نزع الرشعية
اإلسالمية عن انحرافات الحاكم وبيان ضالله ولو بأمثن التضحيات ،وكانت شهادة
اإلمام الحسني يف تلك الظروف الصعبة حيث الدعاية األموية يف أوجها ،خياراً ال
بد منه لهز الضامئر وإنارة البصائر أمام عمق التهديد الذي يشكله الحكم اليزيدي للدين
واملجتمع واألمة بأرسها .وهذا ما سامه اإلمام الحسني« بالفتح» ،فقد نزعت القداسة
نهائياً عن مكانة الحاكم املنحرف ،ومنحت األمة مرشوعية الثورة ضد اإلنحراف الذاهب
إىل تكريس اإلستبداد وتزييف الحقائق واإلنتقام من اإلسالم ككل.

وإذا عدنا إىل من أرخ لتلك الفرتة من علامء السنة والشيعة باستثناء من كان خادماً

منهم للحكم األموي ،فإننا سنقرأ هذه األطروحة كتفسري إسالمي عام لواقعة كربالء،
مبعنى نزع القداسة عن يزيد والتربوء من كل من ريض بقتله لإلمام الحسني:
ومن أشهر هؤالء العلامء كان جامل الدين عبد الرحمن ابن الجوزي الحنبيل (ت.
سمه «الرد عىل املتعصب العنيد
597هـ) ،والذي ص ّنف كتاباً كامالً يف تلك املسألة ّ
املانع من ذم يزيد».
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ابن الجوزي رد يف هذا الكتاب عىل أحد مشاهري فقهاء الحنابلة يف عرصه ،وهو
عبد املُغيث البغدادي ،الذي كان قد صنف كتاباً يف تحريم سب يزيد ولعنه.
يشري شمس الدين الذهبي ،يف كتابه «سري أعالم النبالء» ،إىل البُعد السيايس
للمسألة يف ذلك العرص ،إذ أن الخليفة العبايس النارص «ملا بلغه نهي عبد املغيث
عن سب يزيد تنكر ،وقصده ،وسأله عن ذلك ،فتباله عنه ،وقال :يا هذا إمنا قصدت
كف األلسنة عن لعن الخلفاء ،وإال فلو فتحنا هذا لكان خليفة الوقت أحق باللعن،
ألنه يفعل كذا ،ويفعل كذا ،وجعل يعدد خطاياه».

من هنا ميكن فهم املعاين امل ُبطنة التي حملها كتاب ابن الجوزي ،وكيف كان
بشكل مسترت ينزع صفة القداسة والتنزيه عن خلفاء وسالطني العرص.
جه بعض من كبار علامء أهل الس ّنة سهام نقدهم إىل
أيضاً ،ويف السياق نفسه ،و ّ
العلامء الذين التمسوا األعذار ليزيد يف قتله للحسني ،ومن هؤالء عالمة اليمن بدر
الدين الشوكاين (ت1250 .هـ) ،يف كتابه املشهور «نيل األوطار من أرسار منتقى
األخبار» ،إذ قال« :أفرط بعض أهل العلم كالكرامية و َمن وافقهم يف الجمود ...حتى
السكِّري الهاتك لِحرم الرشيعة املطهرة
حكموا بأن الحسني السبط ،با ٍغ عىل الخمري ِّ
يزيد بن معاوية لعنهم الله ،فيا لله العجب من مقاالت تقشعر منها الجلود ويتصدع
من سامعها كل جلمود».
أما شهاب الدين األلويس (ت1270 .هـ) ،فقد ذهب يف تفسريه «روح املعاين
يف تفسري القرآن الكريم والسبع املثاين» ،إىل جواز لعن يزيد تأسيساً عىل بعض
األحاديث التي تثبت جواز لعن العايص املُعني ،فقال« :ال توقف يف لعن يزيد لكرثة
أوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر يف جميع أيام تكليفه ...والطامة الكربى ما فعله بأهل
البيت ورضاه بقتل الحسني ،واستبشاره بذلك وإهانته ألهل بيته».
ومن العلامء الكبار الذين تواترت أخبار لعنهم ليزيد وسبهم له يف مؤلفاتهم ،كل
من القايض أيب يُعىل الفراء يف القرن الخامس ،وسعد الدين التفتازاين يف القرن
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الثامن ،وجالل الدين السيوطي يف القرن التاسع للهجرة.

[[[

أ ّما الفصل الثاين (هل هناك نسختان لإلسالم؟) فتخربنا غوزالن أ ّن املذهب
الشيعي بالغ التعقيد وترى من شبه املستحيلٍ إعطاء دعم شعبي لتص ّورات دينية
يصعب فهمها عىل األشخاص العاديني .وتورِد غوزالن تحليل هرني كوربان الذي
يذهب إىل أ ّن القاعدة الوحيدة املرئية واملفهومة يف القرآن هي اآلية القرآنية التي
ت ُق ّدس أهل البيت ،وهم :محمد وفاطمة وعيل والحسن والحسنيِ ،
موضحة الحديث
كنت مواله فهذا عيل مواله ،من دون أن ت ُغ ِفل القراءة
الوارد عن رسول اللهَ :من ُ
تتمسك باملعنى اللغوي لِكلمة (موىل) ،وهو الصديق امل ُق ّرب.
السنية للحديث التي ّ

تعتقد الكاتبة أ ّن عدم تحقّق طموحات ذ ّرية محمد كان من شأنه أن يؤ ّدي إىل
أفول املذهب الشيعي .من أجل ذلك ب ِق َي أحفا ُد الحسني يف منأى عن الثورات ومل
يتدخّلوا يف الشؤون السياسية والعسكرية وبذلك حافظوا عىل استمرار ساللة محمد
وامتدادها مهام تب ّدلت الدول وانقلبت العهود .تل ِفت الكاتبة إىل تزايد الحروب بني
املسلمني بعد قتل الحسنيُ ،مسلّط ًة الضوء عىل ثورة املختار ،وبات اإلسال ُم ساح ًة
ريا تحت
كبرية للحرب تدور عليها املعارك املتواصلة ..يسقط العهد األموي أخ ً
يتول
ّ
رضبات العباسيني فيعتقد الشيع ُة أ ّن الوقت حان للثأر من قتلة الحسني وأن
أهل البيت أمو َر الدولة اإلسالمية .لك ّن القمع الذي مارسته السلطة العباسية ض ّد
أمئة ُ
الشيعة كان أقوى من القمع األموي بأضعاف .وت ُش ّبه الكاتبة الخليفة املأمون بامللك
لويس الرابع عرش من ناحية أنّه كان ُم ْستب ًّدا ،ويتّهم املأمون بأنّه أتاح املجال للمعتزلة
هتم باملذهب الشيعي ما دفعه إىل
ليك ينرشوا أفكارهم .والحال أ ّن املأمون كان ُم ً
تأسيس «بيت الحكمة» .ثم عرض عىل اإلمام الرضا والية العهد .تُشري غوزالن إىل
نظرية اإلمام الغائب ،والغريب أنّها تربط بينها وبني الحرب التي دارت بني تنظيم
داعش والشيعة عام ُ ،2006معترب ًة أ ّن املنطقة التي بدأت فيها غيبة اإلمام الثاين عرش،
أي سامراء ،هي نفسها املنطقة التي شهدت حربًا بني السنة والشيعة عىل حد تعبريها.
_ يف الكالم ما فيه من اإلختزال والتعميم والربط التعسفي بني املايض والحارض،
ومالحظاتنا أيضا ً يف املنهج واملحتوى:
[1] https://raseef22.net/article/1075026
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أوالً :إن ما تنسبه الكاتبة من تعقيد للتشيع ناتج أساساً عن أن مصدرها الرئييس
للتعرف عىل مدرسة آل البيت هو املسترشق الفرنيس هرني كوربان ،الذي أخذ
عليه علامء اإلمامية أنفسهم استغراقه يف الغنوصية واإلتجاهات الباطنية يف عرض
فهمه للتشيع[[[ ،وباختصار شديد فإن الشيعة يعتربون صلة «أهل الكساء» بالرسول
األعظم واألمئة من بعدهم ...ضامنة لسالمة التأويل بعد انتهاء مرحلة التنزيل،
حيث ال توجد فرتة زمنية فاصلة بينهم وبني الرسول وقد حرصوا عىل تدوين

الحديث النبوي والتفسري الصحيح وتوارثوه جيال بعد جيل من دون أن تنال تراثهم
أيادي العابثني حتى يف العهود التي منع فيها التدوين .ورغم اضطهادهم فإن علوم
اإلسالم من حديث وتفسري وفقه ولغة وكالم تعود إليهم يف األصل تأسيساً ،بدءا ً
باإلمام عيل وصوالً إىل اإلمام الثاين عرش . وليست فكرة اإلمامة إال استمرار
طبيعي للرسالة الخامتة ،وتلبية لحاجات األمة يف عالقتها بدينها وكتابها وهذا هو
املعنى الحقيقي لقول الرسول :إين تارك فيكم الثقلني كتاب الله وعرتيت أهل
بيتي وإنهام لن يفرتقا حتى يردا عىل الحوض .والحديث بهذه الصيغة موجود
يف صحاح كتب أهل السنة ،بخالف ما يعتقده البعض من صيغة غري موجودة يف
الصحاح وهي « :كتاب الله وسنتي» املوضوع أساساً لرصف األمة عن اإلرتباط
[[[
الوثيق بني الكتاب والعرتة.
ثانياً :أحيا الحكم األموي كل ما حاربه اإلسالم ككل فأعاد اإلعتبار للنزعة القبلية
والقومية الشوفينية ،ونرش مذهب الجربية والتسيري ليحول الحكم الظامل إىل قدر ال

ميكن تغيريه مام أدى إىل املس بصفات الله سبحانه عىل املستوى الكالمي ،وكأن
الله سبحانه يرىض بحكم الظامل وال سبيل إىل الخروج عن طاعته بل إن الخروج
يساوي الكفر كام هو الحال يف أدبيات بعض األنظمة العربية اليوم .هذا وآيات القرآن
الكريم تضج بدعوة الناس «للقيام بالقسط» وتقدم األنبياء كثوار عىل الظاملني
واملستكربين يف عرصهم .ولذلك فإن السعي الختزال السنة باألمويني يف مقابل
[[[ أنظر مقدمة السيد موسى الصدر على كتاب تاريخ الفلسفة اإلسالمية لهنري كوربان.
[[[ خصص الدكتور عدنان إبراهيم الداعية اإلسالمي الشهير خطبة كاملة لشرح هذا الموضوع موجودة في
حسابه على اليوتيوب.
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الشيعة يجانب حقائق التاريخ .فمن املعروف أن علامء السنة يعتربون استشهاد
اإلمام عيل نهاية الخالفة الراشدة وبداية امللك العضوض ،هذا املصطلح الذي
يعني «العض» عىل السلطة بالنواجذ واعتبارها املقدس الوحيد الذي تهون من
أجله باقي املقدسات .ثقافة خطرية نرشتها األموية يف مقابل كل ما هو إسالم يف
الحقيقة .وما يعرب عن املوقف من األمويني هو موقف كبار الفقهاء يف زمانهم وبعده
سواء كانوا من مدرسة آل البيت أو من خارجها .فلو بدأنا بكبري «الفقهاء السبعة»

سعيد ابن املسيب التابعي واملحدث الشهري ومحنته مع بني أمية وبني مروان ،تقول
املصادر :كان سعيد بن املسيب شدي ًدا يف الحق ،ال ميايلء الحكام وال يسكت عن
خطاياهم ،وكان يقول« :ال متلئوا أعينكم من أعوان الظلمة إال بإنكار من قلوبكم،
ليك ال تحبط أعاملكم الصالحة” ،فكانت بينه وبني األمويني خصومة ملا رأى من
سوء سريتهم ،وكان ال يقبل عطاءهم املفروض له يف بيت املال حتى جاوز بضع
وثالثون ألفًا ،وكان يدعى إليها فيأىب ويقول« :ال حاجة يل فيها حتى يحكم الله بيني
وبني بني مروان» ،وكان سعيد يدعو عليهم يف صالته .وقد بادله بنو مروان العداء،
حتى نهوا الناس عن مجالسته يف املسجد .وقد حاول األمويون استاملة سعيد بن
املسيب ،فخطب الخليفة عبد امللك بن مروان ابنة سعيد لولده الوليد ،فأىب سعيد،
وز ّوجها لفتى من قريش يُدعى «كثري بن عبد املطلب بن أيب وداعة السهمي «مبهر
قدره درهمني [[[.أما عروة بن الزبري فيكفي أن أخوه عبد الله كان صاحب مرشوع ضد
األمويني ،وقد قتل إبنه مع ع ّمه .وكان القاسم بن محمد بن أيب بكر من أصحاب
اإلمام عيل ابن الحسني وثالث الفقهاء السبعة املوثقني يف كتب الجرح والتعديل

عند السنة  .وهو إبن الشهيد املقتول عىل يد األمويني يف مرص يف خالفة اإلمام
عيل ،تروي املصادر أنه كان قليل الكالم صموتاً ورعاً متهرباً من أي مسؤولية مع
األمويني عىل رغم احرتامهم له [[[.وهذا ما يفرس تأييد اإلمام أيب حنيفة لثورة الشهيد
زيد بن عيل ابن الحسني ،Eفمن املعروف عن أيب حنيفة أنه كان يؤيد زيدا ً يف
ثورته ويواليه ،ومشت بينهام الرسل وتبودلت الرسائل ،ويقول الزمخرشي« :كان أبو
[1] https://ar.wikipedia.org/wiki/

[[[ راجع موقع دار اإلفتاء في األزهر الشريف.

&https://www.dar-alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=new&ID=5991
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حنيفة يفتي رسا ً بوجوب نرصة زيد بن عيل وحمل األموال إليه ،والخروج معه عىل
اللص املتغلب املتسمى باإلمام أو الخليفة [[[».ومحنة اإلمام مالك مع الخليفة
العبايس املنصور بسبب تأييده لثورة محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس الزكية)
معروفة يف سريته .ومن تتبع سري كبار الفقهاء يف تلك املرحلة اإلنتقالية الحرجة
بني الحكمني األموي والعبايس لرأى كيف كانت مواقف العلامء تتفاوت بني
الرفض الرصيح أو اإلمتناع بالحد األدىن عن تسلم املناصب بسبب إشكالية معونة
الظلمة ،كام حدث مع الليث بن سعد الذي رفض أن يتوىل مرص متذرعا بضعفه
رغم مكانته عندهم...وهو عىل قول الشافعي «أفقه من مالك ولكن أصحابه مل
[[[
يقوموا به».

وعليه فإن حقائق التاريخ تفيدنا أن اإلنقسام كان فعلياً بني كبار العلامء والفقهاء
من السنة والشيعة من جهة ،وبني السالطني من بني أمية وبني العباس وأعوانهم ممن
تلبس بلبوس العلم وآثر السالمة واإلرتزاق .وقد كان السالطني يتبنون مذهباً فقهياً أو
كالمياً كإيديولوجيا للسلطة ويضطهدون من يخالفه بغض النظر عن كونه من أنصار
مدرسة آل البيت أو من فقهاء العامة ،كام حدث يف محنة أحمد بن حنبل يف قضية
«خلق القرآن».

ـ القرن الرابع اهلجري
إنّه القرن الشيعي .فاملذهب الشيعي ال يسود يف بغداد وحسب ،بل يف اليمن من
خالل الطائفة الزيدية ،ومرص من خالل الفاطميني ،ويف السعودية والبحرين من خالل
القرامطة حتى بات الشيعة يقضّ ون مضاجع السلطات السنية يف العامل اإلسالمي .وبعد
مرور ثالثة قرون عىل واقعة كربالء نرى مراسم إحيائها تجتاح مدن وأحياء العاصمة
العراقية .وت ُذكّر الكاتبة بأ ّن ماليني الشيعة عادوا يحيون مراسم عاشوراء بعد الغزو
األمرييك وسقوط صدام حسني الذي كان مينع إقامة املجالس العاشورائية .وتربط
[[[ علي الوردي  :مهزلة العقل البشري ،ص124
[[[ مناهج التشريع اإلسالمي في القرن الثاني الهجري ،محمد بلتاجي ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع
والترجمة ،الطبعة الثانية 1428 ،هـ 2007/م ،ص383
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الكاتب ُة بني ظهور املذهب السني واحتجاج فاطمة عىل أيب بكر ومعارضتها ومقاطعتها
يل..
له حتى وفاتها ،وترى أنّه ر ّدة فعل عىل املواقف التي رفعها أنصا ُر ع ّ
املذهب الس ّني َع َم َد منذ القرن العارش إىل إقفال باب التأويل
ترى الكاتب ُة أ ّن
َ
جة التص ّدي ألي انحراف قد يطرأ عىل الرسالة
(االجتهاد) يف القرآن وذلك بح ّ
املحمدية .وت ُالحظ وجود نقاط مشرتكة بني الصوفية واملذهب الشيعي .فعلامء
الصوفية يُلبِسون تالمذتهم كسا ًء متا ًما كام فعل النبي محمد مع أهل بيته عندما
جمعهم تحت الكساء فكانت قصة أصحاب الكساء الخمسة التي تناقلتها كتب
جلها الكتاب أ ّن الفقه الس ّني
السرية عند عموم املسلمني .ومن املالحظات التي يُس ّ
بدل من البحث واالجتهاد بخالف الفقه الشيعي الذي يعتمد منهج
يَركن إىل التكرار ً
ِ
املناسب.
االجتهاد يف قراءة األحاديث وتعقّب املعنى الستخراج الحكم

_ إسقاط التاريخ عىل الحارض واإلعتامد عىل عامل واحد أو اثنني يف تفسري
ظهور املذاهب ،يفتقر إىل املقاربة املوضوعية ،يف املحصلة أدى سلوك أنظمة
الجور إىل مزيد من االلتفاف حول آل البيت ،وساهم القتل عىل العقيدة يف نرش
التوجهات الباطنية ،أما التصوف فقد بدأ رفضا سلبياً للواقع ثم تحول إىل طرق كلها
يدعي صلة ما بآل البيت طلباً للمرشوعية .نتج عن ذلك انفجار سيايس يف القرن
الرابع الهجري وظهور الدولة البويهية يف بغداد وحولها ،والفاطمية يف مرص وتونس،
والزيدية يف اليمن...وكلها سجلت تسامحاً مع املذاهب اإلسالمية األخرى ،فقد
كانت مساجد األمة تعلم اآلراء الفقهية عىل اختالفها يف دور الحكمة ،وكان من
الالفت محافظة البويهيني عىل مكانة الخليفة حتى عىل املستوى الشكيل ،وصوالً
إىل الدولة العثامنية التي استعانت يف بداياتها بفرقة شيعية صوفية هي «البكتاشية»
لتنظيم الجيش الذي دخل القسطنطينية مع محمد الفاتح  ...وما كانت هناك جغرافيا
سياسية مذهبية كام توحي الكاتبة ،وإال ملا توفر لهذه الدول أنصار وحتى وزراء من
كافة املذاهب والقوميات اإلسالمية .ويف هذا اإلطار أيضاً ال نجد مربراً العتبار حكم
البعث العلامين يف العراق سنياً إال عند من يريد توظيف األمر سياسياً ،فال يوجد شك
أنه مل يسلم أحد من اإلستبداد الذي استدعى بأخطائه اإلحتالل.
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ـ إبن تيمية
َ
القتال بني السنة
تضع الكاتب ُة ابن تيمية يف خانة العلامء الذين غذّوا بأفكارهم
والشيعةِ ،
موضح ًة أ ّن ابن تيمية ا ّدعى أ ّن الشيعة يبغضون املسلمني ومرشوعهم هو
إثارة الفرقة والترشذم داخل املجتمع اإلسالمي ،كام أنّهم يضمرون الحقد تجاه الخلفاء
الثالثة أبو بكر وعمر وعثامن .بل إ ّن ابن تيمية يُح ّمل الشيعة مسؤولية سقوط بغداد
هم إياهم بأنّهم تحالفوا مع املغول ،وأ ّن ابن طاووس الشيعي صاحب مقولة «الحاكِم
ُمتّ ً
الكافر العادل أفضل من الحاكِم املسلم الجائر» هو َمن أفتى بجواز التعاون مع املغول
الكاتب بني هذه الواقعة واالحتالل األمرييك
إلسقاط الحكم يف بغداد .لذلك يربط
ُ
عب
للعراق فالقوات األمريكية –برأي الكاتب -أنقذت الشيعة من ظلم صدام حسني .ويُ ّ
األشعري ،وهو من علامء السنة ،عن إعجابه بأفكار ابن تيمية ُم َّد ِع ًيا رضورة الطاعة
العمياء للحاكِم اإلسالمي وإن يكن ظامل ًا جائ ًرا فذلك بحسب رأيه من مستلزمات
ريا ما يُن ّبه ويُحذّر منها املذهب
حامية اإلسالم؛ وبدون هذه الطاعة تكون الفتنة التي كث ً
السني .وال تنىس الكاتبة أ ّن تذكر فضل الوهابية يف حامية أفكار ابن تيمية من االندثار:
مؤسس التيار الوهايب -الذي احتضنته قبيلة آل سعود قامفمحمد ابن عبد الوهاب
ّ
ِنش أفكار ابن تيمية يف شبه الجزيرة العربية وتح ّولت تلك األفكار إىل مذهب قائم
ب ْ
بذاته تخطّت رقعته الجغرافية حدود الجزيرة العربية .وال يُبدي ابن تيمية أي درجة من
التسامح تجاه َمن يطعن يف أحقّية أيب بكر وعمر يف الخالفة ويرى أ ّن َمن يطعن يف
خالفتهام إنّ ا يخرج من الصف اإلسالمي .تعتقد الكات ُبة أ ّن مذهب ابن تيمية زاد من
جع عىل والدة خاليا نامئة ترتقّب الفرصة
البؤس االجتامعي للمجتمع الشيعي وش ّ
إلطالق الثورة .تستعيد الكاتب ُة سؤال هرني كوربان :هل مث ّة يف اإلسالم تياران فكريّان،
األول ُمنفتح ُيثّله املذهب الشيعي ،والثاين ُمنغلق عىل ذاته ُيثّله املذهب السني؟

_ ال يسعنا إال أن نوافق الكاتبة هنا عىل الدور الخطري الذي لعبه إبن تيمية الحراين
والوهابية فيام بعد ،يف وصول التحريض املذهبي املوظف سياسياً إىل الحد األقىص،
حتى أصبحت كتبه مادة نرش التطرف يف العامل اإلسالمي ومرجع الحركات اإلرهابية
ولكن نعود فنؤكد عىل الخطأ املنهجي يف اختزال السنة عموما بهذه اإلتجاهات
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املتطرفة .أما ما يتعلق بالرد الشامل عىل موقف العلامء الشيعة من الغزو املغويل فقد
تكفلت بحوث متخصصة ستنرش يف العدد القادم من املجلة إن شاء الله.

ــ كيف أصبح العراق قلب الرصاع
يف الفصل الثالث ترسد الكاتبة بعض تفاصيل األحداث التي وقعت يف العراق بعد
ريا :هل ميكن أن يجلس الشيعة ،الذين ذاقوا
ً
دخول األمريكيني ..ثم تطرح
سؤال كب ً

املرارة وتع ّرضوا ألبشع أنواع القهر والتعذيب عىل يد صدام حسني ،والس ّنة ،الذين
حكموا العراق منذ حواىل ألف وثالمثائة سنة ،أن يجلسوا إىل طاولة املفاوضات
للتشاور والبحث يف كيفية بناء عراق ينعم بالدميقراطية بعي ًدا عن املشاحنات الطائفية
واملذهبية؟...فيام لعبت القوات األمريكية بالورقة املذهبية بعد غزو العراق...
_ تستغرق الكاتبة يف هذا الفصل يف رسد األحداث املأساوية ،وتفرتض أن كل شيعي
أو سني يجلس عىل طاولة املفاوضات يف العراق ،يحمل معه ذلك اإلرث التاريخي من
الرصاع وكأنها تؤكد استحالة التوافق عىل صيغة حكم دميقراطي عادل يف العراق.

وتغي شكل التحالفات يف اإلنتخابات
أثبتت أحداث تحرير املوصل فيام بعد،
ّ
األخرية ،أن التوافق ليس ممكناً فحسب بل هو قدر العراقيني ...أما اإلحتجاجات
الشعبية التي توجهت تحديدا ً ضد الفساد باستثناء من يحمل أجندات خارجية
فشملت كل السياسيني من كل الطيف العراقي.

كل التجربة منذ سقوط النظام السابق إىل اآلن أثبتت آنية املشكلة السياسية ،بل
أحرقت األوراق املذهبية وفضحت من يستخدمها لشدة عالقتها مبصالح الدول ال
بعقيدة املذاهب.

وال يزال األمل بوحدة وطنية عراقية رغم اآلالم يزداد سطوعاً ألنه بحق خشبة
الخالص ،خصوصا عندما يتأسس رأي عام عراقي ضد اإلستثامر السيايس للدين
لحامية الفاسدين.
ليس الرصاع يف العراق اليوم بني السنة والشيعة بل بني دولة عادلة تدعمها
املرجعيات الدينية  ،ودولة تحكم عىل نفسها بالفشل بسبب الفساد وسوء إدارة
املوارد الوطنية.
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ِ
عم الشقاق كل أرجاء العامل اإلسالمي؟
ـ َل ّ
يف الفصل الرابع ت ِ
ُوضح الكاتبة زبدة ما تريد قوله :السنة والشيعة ِملّتان قويّتان
ولكل منهام أنصاره ،وكالهام مسؤول عن الفوىض التي تع ّم
ّ
تتّسامن بالظالمية
املجتمعات اإلسالمية .وتتناول الوهابية التي تصفها باملذهب السني الجديد ُمعترب ًة
أنّها استفادت من الحامية العسكرية التي وفّرتها الواليات املتحدة للسعودية مقابل
ِ
وموضح ًة أ ّن النظا َم املليك السعودي رعى واحتضن الوهابية
السيطرة عىل آبار النفط،
وأرشف عىل إدارة الحج فأصبحت السعودية «العمود الفقري» لألمة .بذلك تص ّدرت
الوهابية اإلسالم السني وراحت تنرش أيديولوجيتها الظالمية يف العامل اإلسالمي.
إ ّن العداء للمذهب الشيعي هو جزء أسايس يف برنامج الوهابية التي تُح ّرم استخدام
العطور واالستامع إىل املوسيقى األجنبية .وامت ّد هذا العداء إىل دول إسالمية غري
السعودية .ثم تصف العداء الوهايب للشيعة بالهستريي كونه ظهر يف بلدان ليس فيها
أصل أتباع للمذهب الشيعي ،مثل الجزائر .وبرأي الكاتبة فإ ّن األيديولوجية الوهابية
ً
يشوبها الخلل العقيل وهذا األمر هو الذي ع ّمق الخالف بني املذهبني .وانعكس
ذلك يف املؤمترات اإلسالمية التي ُع ِق َدت للتقريب بني الفريقني.
يف الخامتة ترى الكاتبة أ ّن األكرثية واألقلّية يف الرشق األوسط جرى توظيفهام
أولً من قبل القوى األوروبية (فرنسا وبريطانيا) ،وثانيًا عىل أثر ظهور حركات التح ّرر
تشكيل الجيوش واإلدارات السياسية عىل أساس
ُ
واالستقالل يف العامل العريب حيث قام
مذهبي .تعتقد الكاتبة أ ّن الشيعة العراقيني قاموا بالثورة ليس ألنّهم يؤمنون بأسبقية عيل
حل
وأحقيّته ،بل أل ّن سياسة التمييز أ ّدت إىل إقصائهم .وتعتقد أيضً ا أ ّن ا ّدعاء الغرب ّ
الخالف بني الس ّنة والشيعة باالحتكام إىل السالح أ ّدى إىل تأجيجه .وتخلص إىل أ ّن
حيه.
جر الخالف بني جنا َ
خيار املواجهة املسلّحة ض ّد اإلسالم من شأنه أن يُف ّ
 الحكم عىل املسلمني بالظالمية بحد ذاته مقاربة استعالئية غربية ،تتجاهل دورالغرب والسياسة يف تأجيج الرصاع هذا من جهة .ومن جهة أخرى ال نتوقع من باحثة
غربية أن تكون منصف ًة يف مقاربة الواقع اإلسالمي ألن مسؤولية النهوض بهذا الواقع
تبقى عىل عاتق املسلمني وحدهم.

