
 إسالمية –العلمانية كإشكالية إسالمية 

 جورج طرابيشي

 

 ٢٠٠٧متوز )يوليو(  ٣٠
 

 
يتفق خصوم العلمانية يف الساحة الثقافية العربية املعاصرة، سواء أكانوا من دعاة احلداثة أم من 

 دعاة القدامة، على اعتبارها منوذجاً إلشكالية مستوردة.

م رأت النور يف الغرب، وحتديدًا الغرب املسيحي. وما رأته إال لتقدم جوااًب عن فالعلمانية يف رأيه
إشكال هو من إفراز الغرب املسيحي حصراً: الصراع الالهويت والسياسي، الذي أخذ شكل حرب 
متوالية احللقات دامت ثالثني عاماً، بني الغالبية الكاثوليكية واألقلية الربوتستانتية. وعن طريق 

ة واحملاكاة الرثة، املوسومة بـ"التفرنج" كما يقولون، جرى ازدراع تلك اإلشكالية الغربية يف الرتمج
–جسم الثقافة العربية احلديثة بدون أن تكون هبا إليها حاجة حقيقية، وبدون أن تليب طلبًا فعليًا 

ا أنه كذلك  ق.إال للجماعة األقلوية اليت تطوعت الستريادها: نصارى الشر  -أو متوَّهم

ولنعرتف له –هكذا كان برهان غليون يف كتابه "املسألة الطائفية ومشكلة األقليات" قد سبق له 
أن قال إن العلمانية "إشكالية مصطنعة ومنقولة عن الغرب". ومن بعده أعلن  -هبذه األسبقية

اهتا حممد عابد اجلابري بدوره أن العلمانية هي منوذج إلشكالية عادمة اللزوم ومستغىن عن خدم
 [1] .ليس فيه كنيسة لنفصله عن الدولة"ألن العلمانية تعين "فصل الكنيسة عن الدولة، واإلسالم 

ولئن يكن كل من برهان غليون واجلابري قد ربطا استرياد إشكالية العلمانية حباجة األقلية املسيحية 
إىل إعادة ترتيب عالقاهتا ابلغالبية املسلمة، فإن داعيًا اثلثًا من دعاة احلداثة املفرتضني قد ذهب 

نصارى الشرق، ابلعمالة  إىل أبعد من ذلك بكثري ابهتامه مستوردي هذه اإلشكالية العلمانية، أي
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احلضارية للغرب قائاًل ابحلرف الواحد: "قام العلمانيون يف بالدان منذ شبلي مشيل ويعقوب صروف 
وفرح انطون ونقوال حداد وسالمة موسى وويل الدين يكن ولويس عوض وغريهم يدعون إىل 

هم كانوا من النصارى، العلمانية هبذا املعىن الغريب، فصل الدين عن الدولة. واملالحظ أهنم كل
وغالبيتهم من نصارى الشام الذين كان والؤهم احلضاري للغرب، ال ينتسبون إىل اإلسالم دينًا وال 

 [2] حضارة".

 هذا عن دعاة احلداثة املفرتضني.

فإهنم ينطقون بال متايز  -وهم غري مفرتضني على اإلطالق يف زمن الردة هذا -أما دعاة القدامة
بلسان واحد جيد منوذجه يف الشاهد التايل: "ليس غريبًا أن يكون أول من دعا إىل العلمانية 

ت أمساء أخرى كالقومية والوطنية هم نصارى الشرق، فإن احلياة املطمئنة بشعارها الصريح أو حت
مل تكن لتطفئ انر  -بل احملاابة الزائدة يف الكثري من األحيان–اليت كفلها هلم اجملتمع اإلسالمي 

احلقد املتأججة يف صدورهم. ولئن كانوا يدركون أن هيمنة الشريعة اإلسالمية هي العائق األكرب 
هم ونفث أحقادهم، فقد استماتوا يف سبيل إهناء هذه اهليمنة وإحالل األنظمة الالدينية لشفاء غيظ

 [3] لكي تقضي على اإلسالم".… حملها

يف وجه من وجوهها فقط وليس على –بديهي أننا ال مناري يف أن العلمانية يف وجه من وجوهها 
ميكن أن متثل مطلبًا لألقليات بقدر ما ميكن أن تقدم هلا ضمانة  -اإلطالق يف كل وجوهها

قليات املعنية يف الدائرة للمساواة التامة أمام القانون. ولكن ما مناري فيه ابملقابل هو أن تكون األ
العربية اإلسالمية هي األقليات املسيحية حصراً. ذلك أن العلمانية فلسفة وآلية لتسوية العالقات 

[ واحلال 4] ال بني األداين املختلفة فحسب، بل كذلك بني الطوائف املختلفة يف الدين الواحد .
أن التعددية يف الدائرة العربية اإلسالمية ليست حمض تعددية دينية أو إثنية، بل هي أيضًا تعددية 

يل، يتألف من غالبية سنية بكل أتكيد، ولكن طائفية. فاإلسالم العريب، بواقعه الدميوغرايف احلا
أيضًا من أقليات شيعية ونصريية وزيدية وإمساعيلية ودرزية وإابضية. ومن منظور هذه التعددية 

إسالمية، كما -الطائفية اإلسالمية، فإن قضية العلمانية يف العامل العريب ليست فقط قضية مسيحية
إسالمية. ولعلنا -ضاً، ورمبا أساساً، قضية إسالميةيطيب خلصوم العلمانية تصويرها، بل هي أي

نستطيع أن نذهب إىل أبعد من ذلك فنقول إن تركيز خصوم العلمانية على البعد األقلوي 
املسيحي إلشكالية العلمانية يف العامل العريب إمنا خيفي، مثله مثل كل منطوق به، مسكواًت عنه هو 
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الطائفي اإلسالمي. وقد كان ال بد من انتظار كارثة  أعظم خطورة وفداحة بعد، ونعين به بعدها
االحتالل األمريكي للعراق حىت ينفجر ذلك املسكوت عنه بكل القوة اليت ال مناص من أن 
ينفجر هبا املكبوت الذي طال كبته. ومع ذلك فإن آلية الدفاع الساذجة، املتمثلة بتعليق أمراض 

ل هنا أيضاً لكي تعزو انفجار "الفتنة" الطائفية يف الذات على مشجب الغري، سارعت إىل االشتغا
عراق اليوم إىل التدخل األمريكي. وحنن ال مناري يف دور هذا التدخل. ولكننا حنّده فقط بكشف 

أبنه ال يفتأ يغلي منذ  -وكما سنثبت حاالً –الغطاء عن مرجل املكبوت الذي ال نرتدد يف القول 
تكلمني األشاعرة فلنقل إن التدخل األمريكي مل يفعل أكثر أكثر من ألف سنة. وابستعارة لغة امل

من أن يقدم املناسبة النفجار احلرب الطائفية، ولكنه مل يكن هو عاملها على صعيد السببية. فعلى 
هذا الصعيد ال بد أن نعود إىل التاريخ، وهو اتريخ مديد ال يقاس بعشرات السنوات كما يف مثال 

تستانتية اليت متخضت عن تكريس العلمانية كآلية قانونية لتسوية العالقات الربو -احلرب الكاثوليكية
شيعي بقي إىل اليوم متجذرًا يف مستنقع -بني الطوائف، بل يقاس مبئات السنني من صراع سين

 الطائفية القروسطية حبكم غياب وتغييب املخرج العلماين.

 -وهنا االحتالل األمريكي-العامل األجنيب وألن هذا التجذر يف اتريخ الذات هو ما تغيِّبه نظرية 
 فإن هذه الورقة لن تفعل شيئاً آخر سوى استحضار ذلك التاريخ املغيمب.

 الطائفية كثابت دائم يف التاريخ اإلسالمي

الشيعي بدأ سياسيًا خالصًا، ولكن ابلغ العنف، مع حرب اخلالفة اليت -معلوم أن االنشطار السين
 رئيسيتني دارات يف عام ستة وثالثني للهجرة بني علي بن أيب طالب، ابن تتالت فصوهلا يف وقعتني

عم الرسول وختنه، من جهة أوىل، وبني عائشة بنت أيب بكر، زوجة الرسول، ومعاوية بن أيب 
سفيان من جهة اثنية. ويف هاتني الوقعتني، اجلمل وصفني، خلمف االقتتال عشرة آالف قتيل يف 

 [5] قتيل يف اثنيتهما .أوالَّها، وسبعني ألف 

–وبصرف النظر عما قد يكون يف هذه األرقام من مبالغة، فإن مثل هذا العدد اهلائل من القتلى 
كان ال بد أن خيلف أحقادًا وضغائَن مؤرثة، وال سيما يف   -ن فيهم املئات من صحابة الرسولمب

جمتمع ذي بنية قبلية ترفع الثأر إىل مرتبة القانون. وقد أعقبت هاتني الوقعتني، بعد مخس وعشرين 
كربالء سنة، جمزرة أقل حجمًا بكثري، ولكن ذات بعد مأساوي أكرب بكثري أيضاً، متثلت يف وقعة  
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اليت متخضت يف عام واحد وستني للهجرة عن مقتل احلسني، حفيد الرسول، واثنني وسبعني من 
أهل بيته وأصحابه. وقد قُتل مع احلسني اثنان من أوالده، ومخسة من إخوته، وثالثة من أوالد 
أخيه احلسن، وستة من أوالد عمه عقيل، وكذلك أخوه من الرضاعة. وقد احتزت رؤوس القتلى 
الثالثة والسبعني مجيعاً، ومحلت إىل يزيد بن معاوية يف دمشق بعد أن طيف هبا يف الكوفة. وعدا 
بشاعة املقتلة حبد ذاهتا، فقد أخذت مأساة كربالء بعدًا أتسيسيًا ملا لن يرتدد بعض الدارسني يف 

التكفري لدى تسميته بـ"الداينة" الشيعية ابلنظر إىل ما تولد عنها من شعور ابلذنب وحاجة إىل 
ممن كانوا دعوا احلسني إىل اخلروج هبم مث خذلوه. وقد تضافرت  -وذريتهم من بعدهم–أهل الكوفة 

اليت ال تقوم للداينة النبوية بدوهنا قائمة كما الحظ فرويد يف دراسته عن  -هذه العقدة التأمثية
 طالب على منابر مع احلقد املكظوم الذي استثارته سياسة لعن علي بن أيب -موسى والتوحيد

املساجد طيلة ألف شهر من احلكم األموي لتحدث يف اإلسالم انشقاقًا داخليًا أكثر استعصاء 
على التسوية وااللتئام من ذاك الذي عرفته املسيحية الغربية مع االنشقاق اللوثري الذي قادها إىل 

من خالل اإلصالح  حرب الثالثني عامًا الضروس وكان مدخلها يف الوقت نفسه إىل احلداثة
 الربوتستانيت مث اإلصالح الكاثوليكي املضاد.

والواقع أن تفعيل عقدة الشعور ابلذنب تلك هو الذي لعب الدور األكرب يف استبطان االنشقاق 
الشيعي وحتويل نصابه من التسييس إىل التديني. فطيلة العهد األموي والشق األول من العهد 

لتعبري عن نفسها من خالل حركات اخلروج املتتالية اليت قادها العباسي اقتصرت الشيعة على ا
 [6] الطالبيون بشىت منازعهم واليت قمعت الواحدة تلو األخرى بقسوة كربالئية .

كما أن االنتفاضات الطالبية اليت قـُيِّض لبعضها النجاح املؤقت جلأت هي األخرى إىل ممارسة 
 [7] عنف انتقامي ال يقل بشاعة .

وقد متيز العهد العباسي األول بتهدئة نسبية للصراع متثلت بوجه خاص يف املوادعة اليت متت بني 
املأمون واإلمام الثامن علي الرضا، إذ زومجه بنته وكتب له بوالية العهد. بيد أن الصراع السياسي 

وأمر هبدم قرب … اد يتأجج يف ظل خالفة املتوكل الذي "أظهر امليل إىل السنة ونصر أهلهاع
 [8] احلسني ومنع الناس من زايرته، فُخرِّب وبقي صحراء" .
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وقد أعقبت االنقالب املتوكلي هدنة قصرية متثلت يف األشهر الستة اليت دامتها خالفة ابنه املنتصر 
ابهلل، الذي كان على حد توصيف السيوطي "قليل الظلم، حمسنًا إىل العلويني، وصواًل هلم، أزال 

اخلوف واحملنة مبنعهم من زايرة قرب احلسني، ورّد على آل احلسني  عن آل أيب طالب ما كانوا فيه من
 [9] فدك" .

ادي ولكن اضطهاد الشيعة أخذ من بعده طابعًا منتظمًا متثل يف اعتقال اإلمامني العاشر واحل
ما  [ وتصفيتهما يف معتقلهما ابلسم على10] عشر، علي اهلادي النقي وحسن الزكي العسكري ،

تفيد املصادر الشيعية على األقل. وهذا القمع املتواصل هو عمليًا ما اضطر الشيعة إىل "تغييب" 
اإلمام الثاين عشر حممد اهلادي حىت ال تطوله يد التصفية اجلسدية. وابنقطاع سلسلة اإلمامة على 

من املتوكل  هذا النحو صارت الشيعة تُعرف ابسم االثين عشرية. ولئن يكن خلفاء بين العباس،
فصاعداً، قد اعتمدوا يف صراعهم مع الطالبيني عنصراً إثنيًا حمدداً، هم األتراك، فإن اقتحام عنصر 

أحدث انقالاًب حقيقيًا يف موازين القوى. ففي  -هم الديلم–إثين جديد ملسرح بغداد السياسي 
ظهروا مياًل تشيعيًا عكسياً. املنافسة مع األتراك الذين كانوا ذوي توجه سين كان ال بد للديلم أن ي
هـ، بدأت ترى النور 334وعلى هذا النحو، ومنذ أن دخل أمحد بن بويه الديلمي بغداد سنة 

تلك الظاهرة اليت عممدها مؤرخو احلوليات اإلسالمية ابسم الفتنة، أي ظاهرة االقتتال وحرب 
ب البصرة السين. وطبقاً البن األحياء ما بني السنة والشيعة: وال سيما بني حي الكرخ الشيعي واب

، وقد 349األثري فإن أول "فتنة عظيمة" وقعت يف بغداد بني السنة والشيعة كانت يف عام 
 [11] "تعطلت اجلمعة التصال الفتنة بني اجلانبني سوى مسجد برااث، فإن اجلمعة متت فيه" .

"كتب عامة الشيعة ببغداد، أبمر معز الدولة، على املساجد ما هذه صورته: "لعن  351ويف عام 
يدفن احلسن عند قرب جده، هللا معاوية بن أيب سفيان، ولعن من غصب فاطمة فدكاً، ومن منع أن 

ومن نفى أاب ذر، ومن أخرج العباس من الشورى". فأما اخلليفة فكان حمكومًا عليه ال يقدر على 
 [12] املنع، وأما معز الدولة فبأمره كان ذلك" .

ابملعىن الذي –دشن معز الدولة طقس عاشوراء الذي ستكون له أبعاد أتسيسية  352ويف عام 
يف التحويل النهائي لالنشقاق  -حتدث عنه فرويد يف موسى والتوحيد، ومن قبل يف الطوطم واحلرام

انشقاق ديين. فـ"يف هذه السنة عاشر احملرم أمر معز الدولة أن يغلقوا  السياسي الشيعي إىل
دكاكينهم، ويبطلوا األسواق والبيع والشراء، وأن يظهروا النياحة، ويلبسوا قبااًب عملوها ابملسوح، 
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وأن خيرج النساء منشرات الشعور مسودات الوجوه، قد شققن ثياهبن َيُدْرَن يف البلد ابلنوائح، 
جوههن على احلسني بن علي، ففعل الناس ذلك، ومل يكن للسنيني قدرة على املنع ويلطمن و 

 لكثرة الشيعة وألن السلطان معهم".

ولكن ابن كثري، مصنِّف البداية والنهاية، هو من يلح على النظامية اليت تلبسها هذا الطقس الذي 
فيه احلسني. هكذا نراه يف البداية  ابت ُُييا سنوايً، ودومًا يف العاشر من حمرم، أي اليوم الذي قتل

 والنهاية يفتتح حوادث كل سنة اتلية ابلقول:

( عملت الرافضة عزاء احلسني كما تقدم يف السنة املاضية، 353"ويف عاشر احملرم منها )سنة 
 (.253، ص 11فاقتتل الروافض وأهل السنة يف هذا اليوم قتاالً شديداً، وانتهبت األموال" )ج

( عملت الشيعة مأمتهم وبدعتهم على ما تقدم قبل، وغلقت 354حملرم منها )سنة "ويف عاشر ا
األسواق وعلقت املسوح، وخرجت النساء سافرات انشرات شعورهن ينحن ويلطمن وجوههن يف 

مث تسلط أهل السنة على الروافض فكبسوا مسجدهم، مسجد … األسواق واألزقة على احلسني
 لوا بعض من كان فيه من القومة"برااث الذي هو عش الروافض، وقت

برااث: حملة شيعية يف بغداد يف قبلة الكرخ، ومسجدها من أشهر مساجد الشيعة، وقد أحرق 
 مرارًا، كما أن اخلليفة الراضي ابهلل أمر هبدمه حىت سّوى به األرض.

 (.254، ص 11)ج

هم الصلعاء على ( عملت الروافض بدعتهم الشنعاء وضاللت355"ويف عاشر احملرم منها )سنة 
 (.260، ص11عادهتم يف بغداد" )ج 

( عملت الروافض بدعتهم الشنعاء، فغلقت األسواق وتعطلت 359"ويف عاشر احملرم منها )سنة 
املعايش ودارت النساء سافرات عن وجوههن ينحن على احلسني بن علي ويلطمن وجوههن" 

 (.267، ص 11)ج

ة الشنعاء على عادة الروافض، ووقعت فتنة عظيمة ( يف عاشوراء ُعملت البدع363"فيها )سنة 
وذلك أن مجاعة من أهل السنة أركبوا امرأة مجاًل ومسوها … ببغداد بني أهل السنة والرافضة
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عائشة، وتسمى بعضهم بطلحة، وبعضهم ابلزبري، وقالوا: نقاتل أصحاب علي، فقتل بسبب ذلك 
، ص 11[ )ج13] ساداً، وهنبت األموال "من الفريقني خلق كثري، وعاث العيارون يف البلد ف

375.) 

خ يف السلفية السنية، أن يفهم "عزاء احلسني" إال بديهي أن ابن كثري ما كان له، من موقعه الراس
على أنه "بدعة شنعاء" بدون أن يدرك بعده كطقس أتسيسي ال ميثل حتداًي "استعراضياً" ألهل 
السنة بقدر ما يعرب عن حاجة ذاتية لدى أهل الشيعة الستبطان جرمية قتل االبن والتكفري عنها 

. [14] 

وهذه احلاجة الذاتية إىل التفريج عن عقدة الشعور ابلذنب هي اليت ال تفتأ تُفعمل دوراًي يف طقس 
ميات" وما يصاحبها من أدبيات بكائية متجددة ابستمرار عاشوراء من خالل ظاهرة "الّلط

. [15] 

لتلك القاعدة الذهبية اليت سّنها ماركس حينما قال إن التاريخ ال وأاي ما يكن من أمر، وطبقًا 
يكرر نفسه عندما يكررها إال ليحّول املأساة إىل ملهاة، فإن أهل السنة مل يتأخروا عن حماكاة أهل 

كما يفيدان ابن األثري يف الكامل   389الشيعة يف "بدعتهم الشنعاء وضاللتهم الصلعاء". ففي سنة 
فعملوا يف اثين عشر احملرم مثل ما يعمل الشيعة يف عاشوراء".  -وهم ُسنمة–البصرة  ابدر أهل "ابب

ويف البداية والنهاية يقول ابن كثري مبزيد من التفصيل : "ملا كانت الشيعة يصنعون يف يوم عاشوراء 
اليوم  مأمتاً يظهرون فيه احلزن على احلسني، قابلتهم طائفة أخرى من جهة أهل السنة فادعوا أن يف

الثاين عشر من احملرم قتل مصعب بن الزبري، فعملوا له مأمتاً كما تعمل الشيعة للحسني، وزاروا قربه  
 (.326، ص11كما تزور قرب احلسني. وهذا من ابب مقابلة البدعة ببدعة مثلها" )ج

 زمن سقوط بغداد يف–والواقع أنه ابتداء من منتصف القرن الرابع وحىت منتصف القرن السابع 
دارت بني سنتها وشيعتها ال "حرب ثالثني عاما" كما يف مثال املسيحية  -أيدي التتار
الربوتستانتية، بل حرب ثالمثئة سنة. ومع أننا قد جنازف ابإلطالة فلنورد على سبيل -الكاثوليكية

 التمثيل ال احلصر بعض وقائع هذه احلرب اليت حتتل مكاانً مركزايً يف حوليات ابن األثري:
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( وقعت ببغداد فتنة عظيمة، وأظهروا العصبية الزائدة، وحتزب الناس، وظهر 361 هذه السنة )"يف
العيارون، فنهبت األموال وقتل الرجال وأحرقت الدور. ويف مجلة ما احرتق حملة الكرخ، وكانت 

 معدن التجار والشيعة".

رخ، فبعث أبو ( يف شهر رمضان قتل رجل من صاحب املعونة يف الك362"يف هذه السنة )
يف طرح النار يف النحاسني إىل السماكني، فاحرتقت  -وكان أقامه مقام الوزير-الفضل الشريازي 

أموال عظيمة، ومجاعة من الرجال والنساء والصبيان يف الدور واحلمامات، فُأحصي ما احرتق 
ن مسجداً" فكان سبعة عشر ألف وثالمثائة دكان وعشرين داراً، ودخل يف اجلملة ثالث وثالثو 

. [16] 

( اثرت العامة من أهل السنة ابلشيعة، وحاربوهم، وسفكت بينهم الدماء، 363"يف هذه السنة )
  اثنياً".وأحرقت الكرخ حريقاً 

( اثر العيارون جبانيب بغداد، ووقعت الفنت بني أهل السنة والشيعة، وكثر 380"يف هذه السنة )
 القتل بينهم، وأحرق عدة حماّل، وهنبت األموال، وأخربت املساكن، ودام ذلك عدة شهور".

لفتح ( جتددت الفنت بني أهل الكرخ وغريهم، واشتد احلال، فركب أبو ا382"يف هذه السنة )
 حممد بن احلاسب احلاجب، فقتل وصلب، فسكن البلد".

( كانت فتنة كبرية بني أهل السنة والشيعة بواسط، فانتصر أهل السنة، 407"يف هذه السنة )
ويف هذه السنة احرتق هنر طابق ودار القطن، وكثري من ابب … وهرب وجوه الشيعة والعلويني

 [17] البصرة، واحرتق جامع ُسرم من رأى" .

( وقعت فتنة عظيمة بني أهل السنة والروافض قتل فيها خلق كثري من 408"يف هذه السنة )
 [18] ريقني" .الف

لك أن امللقب ( جتددت الفتنة ببغداد بني السنية والشيعة، وكان سبب ذ422"يف هذه السنة )
ابملذكور أظهر العزم على الغزو، فاجتمع له لفيف كثري، فسار واجتاز بباب الشعري واحلراين وبني 
يديه الرجال ابلسالح، فصاحوا بذكر أيب بكر وعمر، وقالوا: هذا يوم معاوية، فنافرهم أهل الكرخ 

[ … 19] أهل الكرخورموهم واثرت الفتنة وهنبت دور اليهود ألهنم قيل عنهم إهنم أعانوا 
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روس وسوق وأحرق وُخرِّب يف هذه الفتنة سوق الع… وقصدوا الكرخ فأحرقوا وهدموا األسواق
 الصفارين وسوق األمناط وسوق الدقاقني وغريها".

فمقّدما … ( وقعت الفتنة ببغداد بني السنة والروافض، حىت بني العّيارين425"يف هذه السنة )
 [20] عياري أهل السنة منعا أهل الكرخ من ورود ماء دجلة فضاق عليهم احلال" .

( وقع ببغداد فتنة عظيمة بني الروافض والسنة من أهل الكرخ وأهل ابب 432"يف هذه السنة )
 البصرة، فقتل خلق كثري من الفريقني".

( ُمنع أهل الكرخ من النوح وفعل ما جرت عادهتم بفعله يوم عاشوراء، فلم 441لسنة )"يف هذه ا
… يقبلوا، وفعلوا ذلك، فجرى بينهم وبني السنية فتنة عظيمة، قتل فيها وجرح كثري من الناس

وبطلت األسواق وزاد فيها الشر حىت انتقل كثري من اجلانب الغريب إىل اجلانب الشرقي فأقاموا فيه" 
. [21] 

[ اصطلح الروافض والسنة ببغداد، وذهبوا كلهم لزايرة مشهد علي 22] (442"يف هذه السنة )
ومشهد احلسني، وترّضوا يف الكرخ على الصحابة كلهم، وترمحوا عليهم، وهذا عجيب جداً إال أن 

 يكون من ابب التقية".

احلرب بني الروافض والسنة، فقتل من الفريقني خلق  ( يف صفر منها وقع 443"يف هذه السنة )
كثري، وذلك أن الروافض نصبوا أبراجاً وكتبوا عليها ابلذهب: "حممد وعلي خري البشر، فمن رضي 
فقد شكر ومن أىب فقد كفر"، فأنكرت السنة إقران علي مع حممد )ص( يف هذا، فنشبت احلرب 

فقتل رجل هامشي فدفن عند اإلمام أمحد ]= ابن  بينهم واستمر القتال بينهم إىل ربيع األول،
حنبل[ ورجع السنة من دفنه فنهبوا مشهد موسى بن جعفر وأحرقوا ضريح موسى ]=الكاظم[ 

[ وقبور بين بويه، وُأحرق قرب جعفر بن املنصور وحممد األمني وأم زبيدة وقبور  23] وحممد اجلواد
كثرية جداً، وانتشرت الفتنة وجتاوزوا . وقد قابلهم أولئك الرافضة أيضًا مبفاسد كثرية وبعثروا قبوراً 

على الرافضة عّيار وتسلط … قدمية وأحرقوا من فيها من الصاحلني حىت َّهوا بقرب اإلمام أمحد
 [24] يقال له القطيعي وكان يتبع رؤساءهم وكبارهم فيقتلهم جهاراً وغيلة، ومل يقدر عليه أحد" .

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.3almani.org/spip.php?article170#nb20#nb20
http://www.3almani.org/spip.php?article170#nb21#nb21
http://www.3almani.org/spip.php?article170#nb22#nb22
http://www.3almani.org/spip.php?article170#nb23#nb23
http://www.3almani.org/spip.php?article170#nb24#nb24


ت عدة [ هاجت الفتنة يف بغداد واستعرت نرياهنا وُأحرق25] (444"يف هذه السنة )
فاجتمع غوغاء السنة ومحلوا محلة حربية على الرافضة، فهرب النظّارة والتحموا يف … حوانيت

 [26] درب ضيق، فهلك ست وثالثون امرأة وستة رجال وصبيان، وطُرحت النريان يف الكرخ" .

( زادت الفتنة بني أهل الكرخ وغريهم من السنية، وكان ابتداؤها يف أواخر 445"يف هذه السنة )
سنة أربع وأربعني، فلما كان اآلن عظُم الشر واختلط ابلفريقني طوائف من األتراك. فلما اشتد 

 احملال وإقامة السياسة أبهل الشر والفساد، وأخذوا من األمر اجتمع القواد واتفقوا على الركوب إىل
الكرخ إنسااًن علواًي وقتلوه، فثار نساؤه ونشرن شعورهن واستغثن، فتبعهن العامة من أهل الكرخ 
وجرى بينهم وبني القواد ومن معهم من العامة قتال شديد، وطرح األتراك النار يف أسواق الكرخ، 

 ابألرض، وانتقل كثري ]=من الناس[ من الكرخ إىل غريها من احملال".فاحرتق كثري منها وأحلقتها 

( يف شوال وقعت الفتنة بني السنة والشيعة، وتفاقم األمر إىل أن هنبت 479"يف هذه السنة )
قطعة من هنر الدجاج وطُرحت النار، وكان يُنادى على هنوب الشيعة إذا بيعت يف اجلانب 

 [27] الشرقي: هذا مال الروافض!" .

( يف صفر كبس أهل ابب البصرة الكرخ فقتلوا رجاًل وجرحوا آخر، فأغلق 482"يف هذه السنة )
ويف مجادى األوىل كثُرت … سواق ورفعوا املصاحف ومحلوا ثياب الرجلني ابلدمأهل الكرخ األ

الفنت بني أهل الكرخ وغريها من احملال وقُتل بينهم عدد كثري، واستوىل أهل احملاّل على قطعة كبرية 
ويف بعض األايم وصل أهل ابب البصرة إىل ُسويقة غالب، … من هنر الدجاج فنهبوها وأحرقوها

وجرى من النهب … أهل الكرخ من مل جتر عادته ابلقتال، فقاتلوهم حىت كشفوهمفخرج من 
 [28] والقتل والفساد أمور عظيمة" .

( كانت فتنة هائلة مل ُيسمع مبثلها بني السنة والرافضة، وقُتل بينهم عدد  483"يف هذه السنة )
كثري، واستظهرت السنة بكثرة من معهم من أعوان اخلليفة، واستكانت الشيعة وذّلوا ولزموا التقية 

كر"، فاشتد البالء على إىل أن كتبوا على مساجد الكرخ: "خري الناس بعد رسول هللا )ص( أبو ب
 [29] غوغائهم وخرجوا عن عقوهلم، واشتدوا وهنبوا شارع أيب عوف .

 لسنة، وانتشرت بينهم شرور كثرية".( وقعت الفتنة بني الروافض وا486"يف هذه السنة )
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 ( وقعت فتنة بني السنة والروافض، فأحرقت حمال كثرية وقُتل انس كثري".487"يف هذه السنة )

( يف شعبان اصطلح عامة بغداد السنة والشيعة. وكان الشر بينهم على 502"يف هذه السنة )
ح احلال فتعذر عليهم ذلك إىل أن طول الزمان، وقد اجتهد اخللفاء والسالطني والشَُّحن يف إصال

 [30] " .وكان بغري واسطةأذن هللا تعاىل فيه، 

قد  والواقع أنه منذ منتصف القرن اخلامس اهلجري كان إيقاع الفنت بني السنة والشيعة يف بغداد
تباطأ، ولكن مل يكن ذلك "بغري واسطة" كما يصادر ابن األثري على ذلك يف الكامل. فابن كثري 
يُفرد على العكس مقطعاً مطواًل من البداية والنهاية لتشخيص تلك "الواسطة" برّدها إىل االنقالب 

مع انتقال السياسي واإلثين واإليديولوجي الكبري الذي شهدته بغداد يف منتصف القرن اخلامس 
السلطة فيها من أيدي آل بويه املتشيعني إىل آل سلجوق املتسننني. يف ذلك يقول وهو يعلق على 

: "وفيها أُلزِّم الروافض برتك األذان حبي على خري العمل، وأمروا 448ما أورده من حوادث سنة 
[ 31] ني .أن ينادي مؤذهنم يف أذان الصبح بعد حي على الفالح: الصالة خري من النوم مرت

ن وأزيَل ما كان على املساجد ومساجدهم من كتابة: حممد وعلي خري البشر، ودخل املنشدون م
ابب البصرة إىل ابب الكرخ ينشدون ابلقصائد اليت فيها مدح الصحابة، وذلك أن نوء الرافضة 
اضمحل، ألن بين بويه كانوا حكاماً، وكانوا يقووهنم وينصروهنم، فزالوا وابدوا وذهبت دولتهم، 

قدرهم وجاء بعدهم قوم آخرون من األتراك السلجوقية الذين ُيبون أهل السنة ويوالوهنم ويرفعون 
 [32] احملمود أبداً على طول املدى" .

[ فقد بقي على 33] مركز الدولة السلجوقية يف بغداد ، والواقع أيضاً أنه لئن تباطأ إيقاع الفنت يف
 والة ومتسلطون من عناصر إثنية وطائفية شىت. وتريته يف األطراف اليت بقي يتعاورها

( يف عاشوراء كانت فتنة عظيمة بطوس 510وهكذا يروي ابن األثري يف الكامل: "يف هذه السنة )
يف مشهد علي بن موسى الرضا، وسببها أن علواي خاصم يف املشهد يوم عاشوراء بعض فقهاء 

فثارت فتنة عظيمة حضرها مجيع أهل  طوس، فأدى ذلك إىل مضاربة، واستعان كل منهما حبزبه
 طوس، وأحاطوا ابملشهد وضربوا وقتلوا من وجدوا، فقتل بينهم مجاعة وهنبت أموال مجة".

ليأخذ شكل صدام واقتتال بني الشافعية من  554وما جرى يف طوس سيتكرر يف نيسابور سنة 
ل: "قامت احلرب على ساق، السنة وبني العلويني من الشيعة. ويف ذلك يقول ابن األثري يف الكام
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… وقصر ابعهم عن القتال… وأحرقت املدارس واألسواق واملساجد، وكثر القتل يف الشافعية
وبطلت دروس الشافعية بنيسابور، وخرب البلد وكثر القتل فيه". ولكن تدخل العساكر السلجوقية 

األستار، وخربوا قلب ميزان القوى، فـ"اشتد اخلطب، وطالت احلرب، وسفكت الدماء، وُهتكت 
ما بقي من نيسابور من الدور وغريها، وابلغ الشافعية ومن معهم يف االنتقام، فخربوا املدرسة 
الصندلية ألصحاب أيب حنيفة، وخربوا غريها. وهذه الفتنة استأصلت نيسابور". وقد طال أمد 

عقيل، وكان ، "فخربت نيسابور ابلكلية، وبني مجلة ما خرب مسجد 556هذه الفتنة إىل عام 
جممعًا ألهل العلم، وفيه خزائن الكتب املوقوفة، وكان من أعظم منافع نيسابور، وُخرِّب أيضًا من 
مدارس احلنفية مثاين مدارس، ومن مدارس الشافعية سبع عشر مدرسة، وأحرق مخس خزائن 
 للكتب، وهُنب سبع خزائن كتب، وبيعت أبخبس األمثان، وهذا ما أمكن إحصاؤه سوى ما مل

 يُذكر".

وقع  554وقد تطابقت فتنة نيسابور يف الزمن كما يف الكيف مع فتنة اسرتاابذ: "يف هذه السنة 
يف اسرتاابذ فتنة عظيمة بني العلويني ومن يتبعهم من الشيعة، وبني الشافعية ومن معهم . وكان 

ها أبو نصر سعد سببها أن اإلمام حممد البزوي وصل إىل اسرتاابذ، فعقد جملس الوعظ، وكان قاضي
بن حممد شافعي املذهب أيضاً، فثار العلويون، ومن يتبعهم من الشيعة، ابلشافعية ومن يتبعهم 
أبسرتاابذ، ووقعت بني الطائفتني فتنة عظيمة انتصر فيها العلويون، فقتل من الشافعيني مجاعة، 

 ا ال حد له".وهرب القاضي وهُنبت داره ودور من معه، وجرى عليهم من األمور الشنيعة م

"كان مبدينة الري أيضاً فتنة عظيمة بني السنية والشيعة، وتفرق أهلها، وقتل منهم،  574ويف عام 
 [34] وخربت املدينة وغريها من البالد" .

ومبا أن هذه الفتنة األخرية قد تواقتت زمنياً بفارق شهور مع وقعة حطني واسرتداد بيت املقدس من 
الشيعية الداخلية ابلعامل -أيدي الصليبيني، فلتكن لنا وقفة أخرية عند عالقة هذه الفنت السنية

 اخلارجي.

 امل اخلارجيالطائفية والع
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خالفًا ألدبيات "املؤامرة اخلارجية"، اليت تؤلف اثبتًا ابرزًا من ثوابت اإليديولوجيا العربية املعاصرة، 
فإن حوليات ابن األثري تقدم لنا ثالثة أمثلة على دليل العكس، أي على كون الفنت الطائفية 

العامل اخلارجي توظيفًا  الداخلية ليست من صنع األجنيب وال من توظيفه، بل هي اليت توظف
فئواًي على مذبح ما نسميه اليوم ابملصلحة الوطنية أو القومية. واألمثلة اليت تقدمها حوليات ابن 
األثري تغطي احلاالت الثالث من العالقات اليت عرفها اتريخ اإلسالم العريب مع العدو اخلارجي 

 [35] الذي متثل على التوايل ابلروم والفرنج والتتار .

. ورغم طول النص فإننا 351احلالة األوىل أتيت يف سياق كالم ابن األثري عن أحداث عام 
إىل تثبيته متامًا، إذ على هذا النحو فحسب ينطق بتمام داللته من املنظور الذي يعنينا مضطرون 

هنا: "مث دخلت سنة إحدى ومخسني وثلثمائة، فيها كان دخول الروم إىل حلب صحبة الدمستق 
ملك الروم لعنه هللا يف مائيت ألف مقاتل بغتة، فنهض إليه سيف الدولة بن محدان مبن حضر عنده 

قاتلة، فلم يقو به لكثرة جنوده، وقـََتل من أصحاب سيف الدولة خلقًا كثريًا . وكان سيف من امل
الدولة قليل الصرب، ففّر منهزمًا يف نفر يسري من أصحابه. وأول ما استفتح به الدمستق قبحه هللا 
أن استحوذ على دار سيف الدولة وكانت يف ظاهر حلب، فأخذ ما فيها من األموال العظيمة 

حلواصل الكثرية والعدد وآالت احلرب، أخذ من ذلك ما ال ُيصى كثرة، وأخذ ما فيها من وا
النساء والولدان وغريهم، مث حاصر سور حلب فقاتل أهل البلد دونه قتااًل عظيماً، وقتلوا خلقًا  
كثرياً من الروم، وثلمت الروم بسور حلب ثلمة عظيمة، فوقف فيها الروم، فحمل املسلمون عليهم 

أزاحوهم عنها، فلما جن الليل جّد املسلمون يف إعادهتا، فما أصبح الصباح إال وهي كما كانت، ف
مث بلغ املسلمني أن الشرط والبالحية قد عاثوا يف داخل البلد ينهبون البيوت، فرجع الناس إىل 

لى السور منازهلم مينعوهنا منهم، قبحهم هللا فإهنم أهل شر وفساد، فلما فعلوا ذلك غلبت الروم ع
فـََعَلْوه، ودخلوا البلد يقتلون من لقوه، فقتلوا من املسلمني خلقًا كثرياً، وانتهبوا األموال، وأخذوا 
األوالد والنساء، وخّلصوا من كان أبيدي املسلمني من أسارى الروم، وكانوا ألفًا وأربعمائة، فأخذ 

من قومهم، وأسروا حنوًا من بضعة األسارى السيوف وقاتلوا املسلمني، وكانوا أضر على املسلمني 
عشر ألفًا ما بني صيب وصبية ومن النساء شيئًا كثرياً، ومن الرجال الشباب ألفني، وخربوا املساجد 
وأحرقوها، وصبوا يف جباب الزيت املاء حىت فاض الزيت على وجه األرض، وأهلكوا كل شيء 

ا يف البلد تسعة أايم يفعلون فيها قدروا عليه، وكل شيء ال يقدرون على محله أحرقوه، وأقامو 
األفاعيل الفاسدة العظيمة، كل ذلك بسبب فعل البالحية والشَُّرط يف البلد قاتلهم هللا، وكذلك 
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حاكمهم ابن محدان كان رافضيًا ُيب الشيعة ويبغض أهل السنة، فاجتمع على أهل حلب عدة 
ب املساجد )يف بغداد( لعنة ( كتبت العامة من الروافض على أبوا351وفيها )سنة … مصائب
وملا بلغ ذلك مجيعه معز الدولة مل ينكر ومل … وعثمان… وعمر… وأيب بكر… معاوية

قبحه هللا وقبح شيعته من الروافض، ال جرم أن هؤالء ال يُنصرون، وكذلك سيف الدولة … يغري
الء، بل يديل بن محدان حبلب فيه تشيع وميل إىل الروافض، ال جرم أن هللا ال ينصر أمثال هؤ 

وكل ذلك من بعض عقوابت املعاصي والذنوب وإظهار سب خري اخللق بعد … عليهم أعداءهم
 (.241-239، ص 11[ )البداية والنهاية، ج36] األنبياء"

أما احلالة الثانية من حاالت التوظيف الداخلي الطائفي للعامل املعادي اخلارجي فتتمثل ابستعانة  
الذين ما كانوا يسمون يف األدبيات اإلسالمية املعاصرة –كل من فريقي "الفتنة" املقتتلني ابلفرجنة 

لتمكينه من التغلب على الفريق اآلخر، يتساوى يف ذلك السنة والشيعة بال  -للحدث ابلصليبيني
وهي السنة اليت شهدت اقتتااًل داخليًا – 570متايز. ففي معرض الكالم عن حوادث سنة 

يذكر ابن   -وصراعًا شرسًا على السلطة بني األيوبيني والزنكيني يف دمشق ومحص ومحاة وحلب
ىل حلب فحاصرها وهو يدعي الوالء للملك الصاحل ابن نور الدين كثري أن صالح الدين توجه إ
كان مدركًا على ما يبدو ملطامع   -وكان يف الثانية عشر من العمر–الزنكي. ولكن هذا األخري 

صالح الدين، فخرج إىل احللبيني، وكان كثرة منهم من الشيعة منذ أايم احلمدانيني، ومجعهم يف 
ليهم وتباكى لديهم وحرضهم على قتال صالح الدين، فأجابه أهل ميدان ابب العراق، و"تودد إ

من أهايل  -على حد تعبري ابن كثري–البلد بوجوب طاعته على كل أحد" . ولكن "الروافض" 
حلب استغلوا الساحنة ووضعوا ملعاونتهم له شرطاً: "أن يعاد األذان بـ"حي على خري العمل"، وأن 

يف اجلامع اجلانب الشرقي، وأن يذكر أمساء األئمة االثين عشر يذكر يف األسواق، وأن يكون هلم 
بني يدي اجلنائز، وأن يكربوا على اجلنازة مخساً، وأن تكون عقود أنكحتهم إىل الشريف احلسيين، 
فأجيبوا إىل ذلك كله، فأُذِّّن ابجلامع وسائر البلد حبي على خري العمل". ومع ذلك كله وقف 

ة صالح الدين الذي كان تسمى ابلناصر. وبعد أن تدبروا أكثر من احللبيون عاجزين عن مقاوم
[ ووعدوه 37] حماولة لقتله أو اغتياله "راسلوا عند ذلك القومس صاحب طرابلس الفرجني ،

أبموال جزيلة إن هو رحمل عنهم الناصر. وكان هذا القومس قد أسره نور الدين ]=والد امللك 
الصاحل[ وهو معتقل عنده مدة عشر سنني، مث افتدى نفسه مبائة ألف دينار وألف أسري من 

د طلب احللبيني، و"قصد حلمص املسلمني، وكان ال ينساها لنور الدين". ونزل القومس عن
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فلما اقرتب منه نكص ]=القومس[ على عقبيه راجعاً … ليأخذها، فركب إليه السلطان الناصر
، 12[ )البداية والنهاية، ج38] إىل بلده ]=طرابلس[ ورأى أنه أجاهبم إىل ما أرادوا منه"

 (.279-288ص

[ السنيون عن االستنجاد ابلصليبيني لوضع حد ملطامح صالح الدين 39] وكما مل ُيجم الزنكيون
األيويب، كذلك لن ُيجم العبيديون الشيعيون عن االستنجاد هبم، ودومًا للسبب نفسه. ففي 

ثري أنه "اجتمع مجاعة من رؤساء الدولة الفاطمية الذين كانوا فيها يذكر ابن ك 569حوادث سنة 
حكامًا، فاتفقوا فيما بينهم أن يرّدوا الدولة الفاطمية )اليت كان أزاهلا صالح الدين(، فكتبوا إىل 

، 12الفرنج يستدعوهنم إليهم، وذلك يف غيبة السلطان ببالد الكرك" )البداية والنهاية، ج
يف التاريخ يوضح ابن األثري أن من كتبوا إىل الفرنج ابستدعائهم لنجدهتم  (. ويف الكامل275ص

مل يكونوا من العبيديني الفاطميني وحدهم، بل كان يف عدادهم أيضاً، عالوة على "مجاعة من 
الشيعة، منهم عمارة اليمين الشاعر"، مجاعة من "جند املصريني ورجاالهتم السودان وحاشية 

من أمراء صالح الدين وجنده" . وقد "اتفق رأيهم على استدعاء الفرنج من  القصر، وافقهم مجاعة
صقلية ومن ساحل الشام إىل داير مصر على شيء بذلوه هلم من املال والبالد. فإذا قصدوا البالد، 
فإن خرج صالح الدين بنفسه إليهم، اثروا هم يف القاهرة ومصر وأعادوا الدولة العلوية، وإن كان 

يقيم ويرسل العساكر إليهم اثروا به، وأخذوه أخذاً ابليد لعدم الناصر له". وعلى أي  صالح الدين
حال، وبفضل جواسيس من النصارى، عرف صالح الدين جبلية األمر، "فقبض حينئذ على 

(. أما الفصل الثالث واألخري من 85، ص7املقدمني يف هذه احلادثة وصلبهم" )الكامل، ج
ي للعامل اخلارجي فهو األكثر مأساوية مبا ال يقاس إذ متثل ابستقدام فصول هذا التوظيف الطائف

التتار إىل بغداد فأحرقوها وقتلوا "ألَف ألٍف" من سكاهنا. وتفاصيل الواقعة املشؤومة كما يرويها 
أنه "كان يف السنة املاضية بني أهل السنة والرافضة حرب عظيمة  656ابن كثري يف حوادث سنة 

[ فاشتد حنقه على ذلك 40] خ وحملة الرافضة حىت هنبت دور قراابت الوزير .هنبت فيها الكر 
على أن دبر لإلسالم وأهله ما وقع من األمر الفظيع الذي مل يؤرخ أبشع منه  فكان هذا مما أهاجه

منذ بنيت بغداد". فقد استبق الوزير ابن العلقمي جميء جحافل التتار بتسريح تسعة أعشار جيش 
اخلليفة حىت اضطر املسرحون منهم إىل االستعطاء "يف األسواق وأبواب املساجد". مث "كاتب 

 أخذ البالد، وسهمل عليهم ذلك وحكى هلم حقيقة احلال وكشف هلم ضعف التتار وأطمعهم يف
الرجال، وذلك كله طمعاً منه أن يزيل السّنة ابلكلية وأن يظهر البدعة الرافضة وأن يقيم خليفة من 
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الفاطميني". مث ملا قدم هوالكو وطوق بغداد مبئيت ألف من عساكره ، أشار ابن العلقمي على 
[ فخرج اخلليفة "يف سبعمائة 41] قاومة وابخلروج بنفسه الستقبال هوالكو .اخلليفة بعدم امل

والفقهاء والصوفية ورؤوس األمراء والدولة واألعيان، فلما اقرتبوا من منـزل راكب من القضاة 
السلطان هوالكو خان ُحجبوا عن اخلليفة إال سبعة عشر نفساً، فخلص اخلليفة هبؤالء املذكورين، 
وأُنزل الباقون عن مراكبهم وهنبت وقتلوا عن آخرهم". مث عاد اخلليفة إىل بغداد "حتت احلوطة 

 [42] " بصحبة الوزير ابن العلقمي واخلوجة نصري الدين الطوسي .واملصادرة

ر املستعصم ابهلل "من دار اخلالفة شيئًا كثريًا من الذهب واحللي وبناء على نصيحة االثنني أحض
واجلواهر واألشياء النفيسة" يريد هبا "مصانعة ملك التتار". ولكن بناء على مشورة االثنني أيضاً أىب 
هوالكو املصاحلة وأمر بقتل اخلليفة، فقتله عساكره رفساً ابألقدام، وقيل خنقاً. مث "مالوا على البلد 

وقد … لوا مجيع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان واملشايخ والكهول والشبانفقت
اختلف الناس يف كمية من قتل يف بغداد من املسلمني يف هذه املوقعة، فقيل مثامنائة ألف، وقيل 

ومل ينُج أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم وإىل دار الوزير … ألف ألف
وعادت … بن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخذوا هلم أمااًن بذلوا عليه أموااًل جزيلةا

بغداد، بعدما كانت آنس املدن، كلها خراب ليس فيها إال القليل من الناس وهم يف خوف وجوع 
 (.98، ص13وذلة وقلة" )البداية والنهاية، ج

وقد ُكتِّب أكثر –لسين من قِّبل املصادر الشيعية ورغم أن رواية ابن كثري مطعون فيها ويف حتيزها ا
فإننا حنوز نصًا يثبت أن كارثة حبجم إحراق التتار لبغداد تظل قابلة مع ذلك  -من رد يف تفنيدها

للتوظيف الطائفي والعتبارها، من منظور هذا التوظيف، نعمة ال نقمة. هكذا يقول حممد ابقر 
… ترمجته للوزير الطوسي: "هو احملقق املتكلم احلكيماملوسى يف كتابه روضات اجلنات يف معرض 

ومن مجلة أمره املشهور املنقول حكاية استيزاره للسلطان احملتشم يف حمروسة إيران هوالكو خان بن 
تويل جنكيز خان من عظماء سالطني التتارية وأتراك املغول، وجميئه يف موكب السلطان مؤيد مع  

بغداد، إلرشاد العباد وإصالح البالد، وقطع دابر سلسلة البغي كمال االستعداد إىل دار السالم 
والفساد، وإمخاد دائرة اجلور واإللباس إببداد دائرة ُملك بين العباس، وإيقاع القتل العام يف أتباع 
أولئك الطغاة، إىل أن سال من دمائهم األقدار كأمثال األهنار، واهنار هبا يف ماء دجلة، ومنها إىل 

 لبوار، وحمل األشقياء واألشرار".جهنم دار ا
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واحلق أنه، فيما يتعلق بدور العامل األجنيب يف الصراعات الطائفية وبطبيعة توظيفه تبعاً للتفاوت يف 
موازين القوى بني الطوائف املتناحرة، لنا أن منيز بني مفهومني لـ"اخليانة": مفهوم إجيايب ومفهوم 

للخالص من االضطهاد الطائفي من قبل األكثرية لألقلية،  سليب. فاإلجيايب هو الذي يربر اخليانة
 والسليب هو الذي يربر امتناع األكثرية عن االستعانة ابألقلية الطائفية يف مواجهة األجنيب.

النمط األول جيد منوذجه يف الشاهد التايل الذي نقبسه من كتاب اتريخ العلويني ملؤلفه حممد أمني 
(: "ملا كان ال بد للضعيف املظلوم من التوسل ابخليانة لكي 407غالب الطويل )بريوت، ص. 

كان العلويون كلما   -وهذا أمر طبيعي يساق إليه كل إنسان–ُيافظ على حقوقه أو يسرتدها 
 غصب السنيون أمواهلم وحقوقهم يتوسلون بغدر السنيني عند سنوح الفرصة".

الفة حىت يف حال املواجهة مع عدو والنمط الثاين، الذي ال يبيح االستعانة ابلطوائف املخ
خارجي، جيد منوذجه يف الفتوى التالية اليت أصدرها ابن ابز، املفيت السابق للداير السعودية، عندما 
طُرح عليه هذا السؤال: "هل ميكن التعامل مع الرافضة لضرب العدو اخلارجي؟"، فأجاب: "ال 

عودية األسبق، ذهب يف فتوى مماثلة إىل أبعد أرى ذلك ممكناً". بل إن ابن جربين، مفيت داير الس
أن "جياهدوهم ]= الشيعة[ ابلقتال  -إن كان هلم دولة وقوة""–من ذلك، وأوجب على أهل السنة 

 [43] ليكفوا عن إظهار شركهم" .

ولعلنا نستطيع أن نستلحق هبذا النمط السالب ما قيل على لسان اإلمام جعفر الصادق. فبدون 
أن يبيح توظيف العامل اخلارجي يف الصراع الطائفي الداخلي، وبدون أن يربر ال "اخليانة" وال 

على اجلهاد اخلارجي ويعطي األولوية للدفاع عن  "التخوين"، فإنه يقدم مع ذلك اجلهاد الداخلي
ثغور العقيدة يف مواجهة اخلصم الطائفي على الدفاع عن ثغور األمة يف مواجهة العدو الديين. فقد 
أورد املرتضى األبطحي يف كتابه الشيعة يف أحاديث الفريقني "عن اإلمام العسكري قال: قال 

الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، مينعوهنم من اخلروج  جعفر بن حممد: علماء شيعتنا مرابطون يف
على ضعفاء شيعتنا، ومن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب. أال من انتصب لذلك من 
شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والرتك واخلزر ألف ألف مرة ألنه يدفع عن أداين حمبينا، وذاك 

 يدفع عن أبداهنم".

 خامتة مؤقتة
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كن أن نستنتج من هذا العرض املطول؟ إن األمر ال ُيتاج إىل كبري اجتهاد: فما جيري اليوم ماذا مي
يف العراق، وإىل حد ما يف ابكستان، وما ميكن أن جيري يف السعودية أو يف دويالت اخلليج أو يف 

ية يف إيران فيما لو ارتفعت يد الدولة القامعة أو الضابطة، ال يدع جمااًل للشك يف أن الطائف
اإلسالم ليست حداثً طارائً وال مصطنعًا بعامل خارجي: فهي قدمية قدم اإلسالم نفسه. وحىت ال 
يبدو وكأننا حنمِّل املسؤولية للدين مبا هو كذلك، فلنقل إهنا اثبتة من ثوابت اإلسالم التارخيي، بل 

لب موازين القوى هي الثابتة األكثر استمرارية فيه، وإن مخدت جذورها أو اّتقدت تبعًا لتق
 املمسكة مبقاليد السلطة والدولة.

والسؤال، كل السؤال: كيف السبيل إىل تسوية العالقات املتوترة دوماً، وإن الكامنة يف ظاهرها 
 [44] حتت الرماد، بني طوائف اإلسالم؟

أعن طريق الدميقراطية كما ينادي حممد عابد اجلابري الذي طالب ذات يوم بسحب كلمة 
 العلمانية من قاموس الفكر العريب واالستعاضة عنها بشعاري العقالنية والدميقراطية؟

فضاًل عن العالقات بني -سبيل إىل عقلنة ودقرطة العالقات بني طوائف اإلسالم ولكن كيف ال
امللة اإلسالمية وامللل الدينية األخرى، وال سيما منها املسيحية ولكن كذلك اإلحيائية كما يف مثال 

هذا إذا اكتفينا ابإلسالم العريب ومل نتعّده إىل اإلسالم اآلسيوي حيث ينطرح السؤال  -السودان
 فسه ابلنسبة إىل البوذية واهلندوسية والكونفوشية والطاوية، اخل؟ن

أجل، كيف السبيل إىل عقلنة ودقرطة العالقات بن الطوائف اإلسالمية املتكارهة علنًا أو سرًا أو 
تقيًة يف ظل تغييب متعمد للعلمانية اليت ما جرى اكتشافها وتطويرها يف خمتربات احلداثة األوروبية 

 [45] لدواء الشايف للداء الطائفي؟إال لتكون ا

الية الشعبوية؟ وعلى سبيل اجلدل لنسّلم أنعاجل الداء بغري دوائه كما يدعوان إىل ذلك مفكرو االمتث
. فنحن نعلم أن عماد Démocratisteهلم حبلهم الدميقراطي، أو الدميوقراطوي ابألحرى 

الدميقراطية األول هو صندوق االقرتاع. ولكن يف وضعية طائفية لن يصّوت الناخبون إال ملمثليهم 
 الطائفيني.
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ل أولوية هو املنافسة السياسية بني األكثرية واألقلية. وحنن نعلم أن عماد الدميقراطية الذي ال يق
مرهون ببقائها  -وهي لعبة فعاًل وليست اقتتااًل كما يف املنافسة الطائفية–ولكن جنع هذه اللعبة 

أفقية وببقاء الطرفني الالعبني فيها مؤقتني يف نصاهبما األكثري أو األقلوي، حبيث ميكن ألقلية 
 الغد، وهكذا دواليك. واحلال أن األكثرية واألقلية يف املنافسة الطائفية اليوم أن تصري أكثرية يف

اللهم إذا تغري ميزان القوى الدميغرايف. مث إهنما أكثرية وأقلية عموديتان خترتقان –اثبتتان ال تتغريان 
جسم اجملتمع وال ينحصر تنافسهما بقاعة اجمللس النيايب. وعالوة على هذا كله فإن املنافسة 

لدميقراطية تقوم على مفهوم اخلصم، واخلصم املطلوب التغلب عليه متقلب وقابل ابستمرار ألن ا
تتبدل هويته، على حني أن املنافسة الطائفية تقوم على مفهوم العدو، والعدو اثبت وال تتغري 

: هويته، وال سبيل إىل التغلب عليه إال بقمعه أو حىت ابستئصاله. وإذا استحال ذلك، رفع شعار
ال غالب وال مغلوب كما يف مثال لبنان اليوم، وهو شعار من شأنه أتبيد املنافسة الطائفية يقيناً 
وتعطيل اللعبة الربملانية احتمااًل، على حنو ما نشاهد هذه األايم يف هذا البلد الذي ال تزيدان آالمه 

 إال حباً له.

لة عن توأمها: العلمانية. فنحن نعلم أن  وأخريًا هناك إشكال نظري خطري تثريه الدميقراطية املفصو 
كل فلسفة الدميقراطية وآليتها معاً تقومان على اعتبار األمة أو الشعب هو مصدر التشريع. واحلال 
أن اإلسالم، كما هو سائد اليوم على األقل، ال يعرتف مبصدر آخر للتشريع سوى القرآن والسنة، 

 الشيعة. ابإلضافة إىل إهلام األئمة االثين عشر عند

ويف سياق إشكالية مصدر التشريع هذه يثور إشكاالن آخران من طبيعة نظرية وعملية. األول 
يتعلق مبسألة املساواة يف العالقات بني اجلنسني، والثاين يتصل بنصاب العالقات اجلنسية يف قانون 

 العقوابت.

تت من بديهيات الدميقراطية. ففيما يتعلق ابملساواة بني اجلنسني، فنحن نعلم أن هذه املساواة اب
واحلال أن الشرع اإلسالمي ال يقر للمرأة هبذه املساواة، ال يف اإلرث، وال يف الشهادة، وال يف 

 [46] الزواج، وال يف اإلمامة اليت ُيجبها عنها حجباً اتماً .

أما فيما يتعلق ابلعالقات اجلنسية فإن قانون العقوابت كما طورته األنظمة الدميقراطية مييز متييزاً 
خارج إطار الزواج أو حامسًا بني مفهوم اخلطيئة ومفهوم اجلرمية، وال يعترب ابلتايل العالقات اجلنسية 
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العالقات بني أفراد اجلنس الواحد جرمية يعاقب عليها القانون، على حني أن الشرع اإلسالمي 
[ وبدون علمنة 47] يعترب الزان أو اجلنسية املثلية جرمًا يستوجب اجللد أو حىت القتل رمجًا .

لقانون العقوابت، فإن الدميقراطية اجلنسية، كما قد جيوز لنا أن نقول، تظل مستحيلة، كما يظل 
 مستحيالً أصالً إلغاء العقوابت اجلسدية من قانون العقوابت.

هي أننا، يف دفاعنا احلار هذا عن العلمانية، ال هندف إىل أن جنعل منها إيديولوجيا خالصية  وبدي
كما كنا فعلنا مع فكرة الوحدة العربية أو االشرتاكية ابألمس، وكما يُفعل اليوم مع فكرة 

 [48] الدميقراطية. بل متاماً كما كنا قلنا عن هذه األخرية ،

فإن العلمانية ليست مثرة برسم القطف، بل هي بذرة برسم الزرع. والرتبية العلمانية ال بد أن تبدأ، 
و مبوازاة هذه الرتمجة، إىل مادة يف سياق عملية حتديث شاملة، من املدرسة االبتدائية قبل ترمجتها، أ

دستورية أساسية، مع كل ما يرتتب على ذلك من تعديل ملواد القانون املتعارضة واملبدأ العلماين. 
ويف العامل -بل أكثر من ذلك بعد: إن العلمانية لن يكتب هلا النجاح والنجع يف العامل العريب 

ات. ففي صندوق الرأس، وليس فقط يف ما مل تقرتن بثورة يف العقلي -اإلسالمي بشكل أعم
صندوق االقرتاع، ميكن أن نشق الطريق إىل احلداثة بركيزتيها االثنتني: الدميقراطية والعلمانية. وهذا 
مسار مستقبلي يفرض نفسه مبزيد من اإلحلاح يف زمن االرتداد العريب واإلسالمي هذا إىل قرون 

 وسطى جديدة.

 " الرأي"

 

 

 حواشي

[ شاهد اجلابري هذا وشاهد حسن حنفي من بعده مأخوذان من مناظرهتما حول العلمانية يف 1]
 .1990حوار املشرق واملغرب، دار توبقال، الدار البيضاء 
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[ لنالحظ أن حسن حنفي ال يكتفي هنا بتغييب أمساء هنضويني علمانيني مسلمني ابرزين من 2]
أمثال الكواكيب وقاسم أمني وأمحد لطفي السيد وعلي عبد الرازق وطه حسني وإمساعيل أدهم 

 -على حد توصيف جورج قرم–تنة" وإمساعيل مظهر فحسب، بل إن اندفاعه يف ممارسة "ثقافة الف
 جيعله يدرج يف عداد "نصارى الشام" هنضوايً مسلماً طليعياً هو ويل الدين يكن.

يف احلياة اإلسالمية [ د. سفر بن عبد الرمحن احلوايل: العلمانية: نشأهتا وتطورها وآاثرها 3]
 املعاصرة، موقع الصحوة اإللكرتوين.

مثلها يف ذلك –[ نقول إهنا فلسفة وآلية معًا دون أن يغيب عنا أن هناك من يعترب العلمانية 4]
 لية قانونية، ومنهم من يعتربها أيضاً ويف الوقت نفسه فلسفة.جمرد آ -مثل الدميقراطية أصالً 

 [ هذا إذا أخذان ابألرقام اليت يوردها ابن كثري يف البداية والنهاية.5]

[ خنص منها ابلذكر هنا حركة خروج اإلمام زيد بن علي بن احلسني اليت عرف فيها رأسه نفس 6]
املصري الذي عرفه رأس جده احلسني. فبعد مقتله يف املواجهة مع اجلند األمويني نبش قربه 

 الشام، فأمر هشام بن عبد امللك أبن واستخرج جثمانه، فُفصل رأسه عن جسده، وبُعث به إىل
يطاف به يف البلدان ليكون عربة. وقد ُنصب الرأس يف املدينة أمام قرب الرسول، مث يف اجلامع 
األعظم يف مصر، قبل أن يؤخذ ويدفن سراً. أما اجلسد فُصلب عاراًي على جذع خنلة يف ُكناسة 

 الكوفة.

[ يذكر ابن كثري أنه يف يوم "جبانة السبيع" انتصر املختار بن عبيد الثقفي، الذي خرج يدعو 7]
حملمد بن احلنفية، األخ غري الشقيق للحسن واحلسني، على جيش األمويني، فأسر منهم مخسمئة 

منهم شهد مقتل احلسني فاقتلوه، فقتل منهم مائتان  أسري وقال ألمراء سراايه: "انظروا من كان
وأربعون رجاًل". مث جعل يتتبع من بقي منهم يف الكوفة و"كانوا أيتون هبم حىت يوقفوا بني يديه، 
فيأمر بقتلهم على أنواع من القتالت مما يناسب ما فعلوا، ومنهم من حرقه ابلنار، ومنهم من قطع 

-370، ص8ن يُرمى ابلنبال حىت ميوت" )البداية والنهاية، جأطرافه وتركه حىت مات، ومنهم م
373.) 
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. ويف هذا السياق 347[ السيوطي: اتريخ اخللفاء، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، ص8]
لسنة الثالثة من خالفته "أهل الذمة أن يتميزوا عن املسلمني يف املتعصب نفسه أمر املتوكل يف ا

لباسهم وعمائمهم وثياهبم، وأن يتطيلسوا ابملصبوغ ابلقلى، وأن يكون على عمائمهم رقاع خمالفة 
للون ثياهبم من خلفهم ومن بني أيديهم، وأن يلزموا ابلزاننري اخلاصرة لثياهبم كزاننري الفالحني اليوم، 

يف رقاهبم كرات خشب كبرية، وأن ال يركبوا خياًل، إىل غري ذلك من األمور املذلة هلم،  وأن ُيملوا
املهينة لنفوسهم، وأن ال يستعملوا يف شيء من الدواوين اليت يكون هلم فيها حكم على مسلم، 
 وأمر بتخريب كنائسهم احملدثة، وبتضييق منازهلم املتسعة، وأن يُعمل مما كان متسعًا من منازهلم
مسجد، وأمر بتسوية قبورهم ابألرض، وكتب بذلك إىل سائر األقاليم واآلفاق، وإىل كل بلد 

، 10، ج1977ورستاق"، )ابن كثري: البداية والنهاية، طبعة مكتبة املعارف املصورة، بريوت 
 (.314-313ص

 .356[ اتريخ اخللفاء، ص9]

[ لقب هبذا اللقب ألنه قضى السنوات األخرية من حياته يف اإلقامة اجلربية يف "عسكر" سر 10]
 من رأى.

، مكتبة مشكاة اإلسالمية اإللكرتونية. ويف  7[ ابن األثري: الكامل يف التاريخ، اجمللد 11]
شواهدان التالية من الكامل سنكتفي بذكر السنة. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن ابن اجلوزي يتكلم يف 

اتصال وليس فقط عن بدء للفتنة، فيقول: "يف مجادى ، عن 348املنتظم، يف سياق حوادث سنة 
األوىل اتصلت الفنت بني الشيعة والسنة وقتل بينهم خلق كثري ووقع حريق كبري يف ابب الطاق" 

 ، مكتبة مشكاة اإلسالمية اإللكرتونية(.14)املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم، اجمللد 

[ استكمااًل لفهم هذا النص جيب أن نذكر أن معز الدولة هو اللقب الذي أطلقه اخلليفة 12]
املستكفي ابهلل على أمحد بن بويه، فصار ذلك سنمة يف تلقيب مجيع األمراء البويهيني ابإلحالة إىل 

لعباسيون تلقيب أنفسهم ابإلحالة إىل "هللا". أما املقصودون "الدولة" متامًا كما اعتاد اخللفاء ا
ابللعنة فهم على التوايل: أبو بكر الذي حرم فاطمة من إرثها عن أبيها لقرية فدك، وعائشة بنت 
أيب بكر اليت منعت دفن احلسني عند قرب زوجها وجده، أي الرسول )وإن تكن الرواايت السنية 
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املدينة مروان بن احلكم(، وعمر بن اخلطاب الذي استبعد العباس تذكر أن من منع ذلك هو وايل 
 ]مليله إىل علي[ من قائمة الشورى، وعثمان بن عفان الذي نفى أاب ذر الغفاري إىل الرُّبذة.

تتال يف تلك السنة مل يقتصر على السنة والشيعة من سكان بغداد، بل [ يف الواقع، إن االق13]
نشب أيضاً، وابملناسبة نفسها، بني العنصرين االثنيني املتنافسني: األتراك املتسننني والدايملة 

( وقعت الفتنة ابلبصرة بني الدايمل 363املتشيعني. وهكذا يضيف ابن كثري القول: "وفيها )سنة 
الديلم على الرتك بسبب أن املُلك فيهم، فقتلوا منهم خلقًا كثريًا وحبسوا  واألتراك، فقويت

رؤساءهم وهنبوا كثريًا من أمواهلم". ولكن يف بغداد نفسها انقلبت الدائرة على الديلم الذين كان 
على رأسهم عز الدولة لصاحل األتراك الذين كان على رأسهم سبكتكني. وهكذا يضيف ابن كثري 

ركب يف األتراك وحاصر دار عز الدولة يومني، مث أنزل أهله منها، وهنب ما فيها.  أن "سبكتكني
وقويت شوكة األتراك ببغداد، وهنبت األتراك دور الديلم، وخلع سبكتكني على رؤوس العامة ألهنم  

اثنياً  -ألنه حمل الرافضة-كانوا معه على الديلم، وقويت شوكة السنة على الشيعة وأحرقوا الكرخ 
 هرت السنة على يدي األتراك"وظ

[ هنا حتديدًا نفرتق عن فرويد يف أتويله لنشوء الدايانت التوحيدية من منطلق خمططه 14]
ل يف شبكة هذا التأويل، فإن املستوهم عن جرمية قتل األب. فلئن تكن اليهودية قابلة ألن تدخ

املسيحية واإلسالم الشيعي يفرتقان عنها، وعن اإلسالم السين، بكوهنما داينتني بنيويتني أكثر مما 
 َّها أبويتان.

سيس طقس عاشوراء، عن احلاجة النفسية إىل التكفري [ كان الكليين قد عرّب، حىت قبل أت15]
عن التقصري يف نصرة احلسني، فقال يف الكايف: "إن هللا قال للمالئكة: الزموا قرب احلسني حىت تروه 
قد خرج، فانصروه وابكوا عليه وعلى ما فاتكم من نصرته، فإنكم قد ُخصصتم بنصره والبكاء 

 على ما فاهتم من نصرته". عليه، فبكت املالئكة تعّدايً وحزانً 

 [ ننقل هنا عن مشس الدين الذهيب يف العرب يف خرب من غرب.16]

[ يضيف ابن األثري أنه يف هذه السنة أيضًا "قُتلت الشيعة جبميع بالد إفريقية". وكان سبب 17]
ذلك أن املعز بن ابديس ركب ومشى يف القريوان والناس يسلمون عليه ويدعون له، فاجتاز جبماعة 
 سأل عنهم فقيل: هؤالء رافضة يسبون أاب بكر وعمر، فقال: رضي هللا عن أيب بكر وعمر.
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فقتلوا منهم،  -وهو جتتمع فيه الشيعة–فانصرفت العامة من فورها إىل درب املقلي من القريوان 
فُقتل من الشيعة خلق كثري وُأحرقوا ابلنار … وكان ذلك شهوة العسكر وأتباعهم طمعًا يف النهب

ريوان وهُنبت دايرهم، وقُتلوا يف مجيع إفريقية. واجتمع مجاعة منهم إىل قصر املنصور قرب الق
فتحصنوا به، فحاصرهم العامة وضيقوا عليهم، فاشتد عليهم اجلوع، فأقبلوا خيرجون والناس 

 يقتلوهنم، حىت قُتلوا عن آخرهم".

أيضًا ظهرت ظاهرة "األبواب"، أي بلغة  [ يضيف ابن اجلوزي يف املنتظم أنه يف تلك السنة18]
احلرب األهلية اللبنانية "حواجز القتل على اهلوية". ويف ذلك يقول: "إن الفتنة بني الشيعة والسنة 
تفاقمت وعمل أهل هنر القالئني اباًب على موضعهم وعمل أهل الكرخ اباًب على الدقاقني مما 

 يليهم، وقتل الناس على هذين البابني".

[ ليست هذه هي املرة الوحيدة اليت متتد فيها الفتنة بني السنة والشيعة إىل اليهود والنصارى. 19]
يسة "بني الروافض والسنة اتفق الفريقان على هنب دور اليهود وإحراق الكن 437ففي فتنة سنة 

العتيقة اليت هلم، واتفق موت رجل من أكابر النصارى بواسط فجلس أهله لعزائه على ابب مسجد 
هناك وأخرجوا جنازته َجهرًا ومعها طائفة من األتراك ُيرسوهنا، فحملت عليهم العامة فهزموهم 

فنهبوه"..  وأخذوا امليت منهم وأخرجوه من أكفانه فأحرقوه ورموا رماده يف دجلة و مضوا إىل الدير
 (.54، ص12)البداية والنهاية، ج

[ تواقتت حرب املاء هذه، اليت ستتكرر يف عدة فنت الحقة، مع وابء داء اخلانوق الذي فتك 20]
 ر عدد املوتى منهم يومئذ بسبعني ألفاً.تلك السنة بسكان بغداد فتكاً ذريعاً حىت قدّ 

[ تلك هي ظاهرة النزوح اليت يعرفها عراق اليوم على نطاق موسع، علماً أبن اجلانب الشرقي 21]
 ية.من بغداد سين، واجلانب الغريب ذو غالبية شيع

 [ وهي سنة استثنائية كما سنرى للحال.22]

 الشيعة االثين عشرية[ َّها اإلمامان السابع والتاسع عند 23]

فيقول: "فيها  443[ يقدم الذهيب يف العرب يف خرب من غرب رواية أخرى عما حدث يف سنة 24]
لرافضة سوق الكرخ وكتبوا زال األنس بني الشيعة والسنة وعادوا إىل أشد ما كانوا عليه، وأحكم ا
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على األبراج: "حممد وعلي خري البشر، فمن رضي فقد شكر ومن أىب فقد كفر"، فاضطرمت انر 
الفتنة وُأخذت ثياب الناس يف الطرق وُغّلقت األسواق واجتمع للسنة مجع مل يـَُر مثله، وهجموا 

وقُتل مجاعة وهُنب ابب التني،  على دار اخلالفة فُوعدوا ابخلري، فثار أهل الكرخ، والتقى اجلمعان،
زي عظيم، فعمدوا  ونُبشت عدة قبور للشيعة، وأحرقوا وطرحوا النريان يف الرتَُّب، ومت على الرافضة خِّ

 إىل خان احلنفية فأحرقوه وقتلوا ُمدرِّسهم أاب سعد السرخسي رمحه هللا".

، 12[ حنن ننقل هنا، ال عن ابن األثري يف الكامل، بل عن ابن كثري يف البداية والنهاية )ج25]
 (.62ص

 [ ننقل هنا عن الذهيب يف العرب يف خرب من غرب.26]

 [ ننقل هنا من ابن اجلوزي يف املنتظم. وهنر الدجاج حملة شيعية قريبة من الكرخ.27]

، 12سيضيف ابن كثري يف البداية والنهاية )ج 482[ دومًا يف سياق حوادث سنة 28]
(: "وفيها كانت فنت عظيمة بني الروافض والسنة، ورفعوا املصاحف، وجرت حروب 135ص

وسب أهل الكرخ الصحابة وأزواج النيب … قريب من مائيت رجل… طويلة، وقُتل فيها خلق كثري
ذلك من أهل الكرخ، وأان حكيت هذا لُيعلم ما يف طوااي الروافض )ص(، فلعنة هللا على من فعل 

من اخلبث والبغض لدين اإلسالم وأهله، ومن العداوة الباطنة الكامنة يف قلوهبم هلل ولرسوله 
 ولشريعته".

 ا عن الذهيب يف العرب يف خرب من غرب.[ ننقل هن29]

 [ التسويد منا.30]

األذان السين واألذان الشيعي ال يزال قائمًا إىل اليوم: فالسنة [ هذا اخلالف بني صيغيت 31]
 خيتمون آذاهنم بـ"الصالة خري من النوم"، والشيعة بـ"حي على خري العمل"

يضيف ابن كثري أنه يف تلك السنة عينها "أمر (. و 69-68، ص 12[ البداية والنهاية )ج32]
رئيس الرؤساء الوايل بقتل أيب عبد هللا بن اجلالب شيخ الروافض، ملا كان تظاهر به من الرفض 

 والغلو فيه، فُقتل على ابب دكانه".
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، إذ فيها كما يروي الذهيب يف العرب 574كانت آخر فتنة كبرية شهدهتا بغداد وقعت سنة [  33]
"ُأخذ ابن قرااي الرافضي الذي يُنشد يف األسواق ببغداد، فوجدوا يف بيته سب الصحابة، فقطعت 
يده ولسانه، ورمجته العامة، فهرب وسبح، فأحلوا عليه ابآلجر فغرق، فأخرجوه فأحرقوه، مث وقع 

قبح على الرافضة وُأحرقت كتبهم، وانقمعوا حىت صاروا يف ذلة اليهود. وهذا شيء مل يتهيأ ببغداد ال
 من حنو مائيت ومخسني سنة".

ها دارت هذه املرة بني الشافعية واحلنفية، [ تواقتت مع فتنة الري فتنة مماثلة يف أصفهان، ولكن34]
 فـ"جرى أبصفهان من احلروب والقتل واالحراق والنهب ما جيّل عن الوصف".

ى إسبانيا. ولكن رغم أن [ هناك عدو خارجي رابع تعاطى معه اإلسالم العريب متثل بنصار 35]
النصرانية ما بني عدويت البحر األبيض املتوسط يشتمل على سجل -اتريخ العالقات اإلسالمية

حافل من تواطؤ طوائف اإلسالم املغريب مع العدو النصراين اإلسباين، فلن نتوقف عنده ألننا حنصر 
صمته السياسية واحلضارية الكربى نطاق دراستنا هنا ابإلسالم املشرقي جبناحيه السين والشيعي وبعا

 بغداد.

( اليت تويف فيها دمستق 352[ اجلدير ابلذكر أن ابن كثري يورد يف حوادث السنة التالية )36]
فيها التوكيد على أن الروم ما كانوا ليحرزوا ما  الروم األرمين األصل ترمجة خمتصرة لسريته يعيد

أحرزوه من انتصارات على املسلمني بقيادته لوال "تقصري أهل ذلك الزمان، وظهور البدع الشنيعة 
فيهم، وكثرة الرفض والتشيع منهم، وقهر أهل السنة بينهم". والطريف أنه يورد بعد ذلك قصيدة 

ها بـ"القصيدة األرمنية امللعونة"، ألهنا قصيدة مطولة يف هي من أندر النوادر يف نظائرها، يسمي
سبعني بيتًا نظمها ابلعربية للدمستق بعض املرتدين من كّتابه وبعث هبا إىل اخلليفة املطيع هلل يتغىن 
فيها بفتوحاته ويتوعد ابستمالك متام حوزة اإلسالم وبرّدها إىل النصرانية. واحلال أنه يف هذه 

ريِّّ الدمستق املسلمني بكوهنم قد ارتضوا ألنفسهم والة من الدايملة "الروافض" )مما القصيدة عينها يع
يدل على أن كاتب القصيدة املرتد كان سنياً( ممن احرتفوا صناعة سب صحابة الرسول. وهكذا 
رمت عبيدًا للعبيد الدايملِّ  تقول القصيدة وهي ختاطب أهل بغداد: رضيتم حبكم الديلمي ورفضه فصِّ

ر  ان عليكم حينما جارت والتكم وأعلنتموا ابملنكرات العظائمِّ سأفتح أرض هللا شرقًا ومغرابً ُنصِّ
وأنشر دينًا للصليب بصارمي فعيسى عال فوق السموات عرشه يفوز الذي وااله يوم التخاصمِّ 
وصاحبكم ابلرتب أودى به الثرى فصار رفااًت بني تلك الرمائمِّ تناولتم أصحابه بعد موته بسبٍّ 
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قذف وانتهاك احملارم واجلدير ابلذكر أيضًا أن ابن كثري يورد قصيدة مضادة البن حزم األندلسي و 
يرد فيها على "القصيدة األرمنية امللعونة"، ويرجع فيها هو أيضًا هزمية املسلمني إىل سياسة 

أبهنم ما انتصروا  خلفائهم الذين حكمموا األتراك والدايملة يف رقاب األمة، ويعريِّّ فيها النصارى الروم
إال على "أراذل أجناس" من محدانيني شيعيني وكافوريني فاطميني: وملا تنازعنا  -عندما انتصروا–

األمور ختاذاًل ودانت ألهل اجلهل دولُة ظاملِّ وقد شعلت فينا اخلالئف فتنة لعبداهنم مع تُركهم 
 انئمِّ أببنا بين محدان وكافور صلتُم والدالئمِّ وثبتم على أطرافنا عند ذاكُم ُوثوَب لصوٍص عند غفلةِّ 

 أراذل أجناٍس قصارِّ املعاصمِّ دعّي وحّجام سَطْومت عليهما وما َقْدُر مصاصِّ دماءِّ احملاجمِّ 

 ارخيية العربية ابسم رميند الصنجيلي[ هو رميون دي تولوز، ويعرف يف املصادر الت37]

[ يصدق من املنظور الذي حنن بصدده على النصارى ما يصدق على املسلمني. فكما أن 38]
عانة ابألجنيب النصراين، كذلك ما كان املسلمني يف صراعاهتم الداخلية ما كانوا يتوانون عن االست

النصارى يف صراعاهتم املماثلة يتوانون عن االستعانة ابألجنيب املسلم. وهكذا يروي ابن كثري يف 
: "وفيها هادن قومس طرابلس السلطان ]=صالح الدين[ وصاحله وصافاه، 582حوادث سنة 

والصبيان، وكاد أن يسلم، ولكن  حىت كان يقاتل ملوك الفرنج أشد القتال، وسىب منهم النساء
صده السلطان، فمات على الكفر والطغيان، وكانت مصاحلته من أقوى أسباب النصر على 

 (.319ص 12الفرنج، ومن أشد ما دخل عليهم يف دينهم" )البداية والنهاية، ج

[ نسبة إىل امللك نور الدين الزنكي الذي يقول ابن األثري إنه "أظهر ببالده السنة وأمات 39]
ومل يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل امللك نور الدين، وال أكثر حتراًي للعدل … البدعة

 واإلنصاف منه".

[ هو مؤيد الدين بن العلقمي الذي يدمغه ابن كثري أبنه كان "قبحه هللا ولعنه شيعيًا جلداً 40]
رافضيًا خبيثاً". هذا ويذكر أبو الفداء يف اترخيه أن أاب بكر ابن اخلليفة املستعصم ابهلل هو من أمر 

 اء وركبوا منهن الفواحش".العسكر بنهب حملة الشيعة "فنهبوا الكرخ وهتكوا النس

[ على كل حال أيضاً مل يكن اخلليفة املستعصم ابهلل متهيئاً للمقاومة. فابن كثري هو من يروي 41]
الفة يرشقوهنا ابلنبال من كل جانب أيضًا أنه يوم حاصرت جيوش التتار بغداد أحاطت "بدار اخل

حىت أصيبت جارية كانت تلعب بني يدي اخلليفة وتضحكه، وكانت من مجلة حظاايه، وكانت 
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مولدة تسمى عرفة، جاءها سهم من الشبابيك فقتلها وهي ترقص بني يدي اخلليفة، فانزعج 
 اخلليفة من ذلك".

[ هذا الفلكي والفيلسوف والشارح الكبري البن سينا يقدم منوذجًا آخر عن مدى االنئسار 42]
للمنطق الطائفي يف توظيف العامل اخلارجي، ولكن هذه املرة ليس يف الصراع بني السنة والشيعة، 

فهذا املتكلم الذي كتب يف علم الالهوت الشيعي بل بني الشيعة االثين عشرية والشيعة السبعية. 
قواعد العقائد كان وقع يف األسر وأجرب على اإلقامة واخلدمة يف قلعة أملوت، حصن اإلمساعيليني 
احلصني. ورغم أن أمريهم عالء الدين، ومن بعده ابنه مشس الشموس، قد استوزراه، فإنه ملا قدم 

عاهتا، فسقطت. فأحلقه هوالكو خبدمته وجعله وزيره املشري التتار وحاصروا القلعة أرشدهم إىل دفا
 واستصحبه معه يف محلته على بغداد.

 .42و 32[ الشاهدان من كتاب : الفتاوى املعاصرة يف الرافضة، ص 43]

[ علمًا أبنه ال وجود يف أي دولة يف العاملني العريب واإلسالمي جملتمع "نقي" طائفياً. فحىت 44]
 -فضاًل عن األقلية الكبرية األمازيغية–دول املغرب العريب اليت يعزى إليها مثل هذا النقاء ال ختلو 

من أقليات دينية وطائفية. فتونس واجلزائر واملغرب تتواجد فيها أقليات يهودية ومسيحية. وليبيا 
وتونس تتواجد فيهما أقلية إابضية. ويف اجلزائر توجد حىت أقلية درزية تتمثل يف قبيلة بين عبس 

أو –ملتزمني  املتوطنة قرب تلمسان. مث إن هذه األقطار األربعة ال ختلو مجيعها من شيعة مكتومني
 ابلتقية. -ُملزمني

يف احلالة اإلرلندية  -لنعرتف بذلك–[ وإن يكن هذا الدواء قد بقي غري انجع حىت اآلن 45]
 املعقدة اليت يتلبس فيها النزاع الطائفي طابعاً قومياً 

يف –[ يف سياق هذه الالمساواة املتعددة الوجوه اليت ترزح حتتها املرأة يف اجملتمعات احملكومة 46]
ن حيث ابلشرع اإلسالمي حتتل مسألة اإلرث مكانة خاصة، ال م -أحواهلا الشخصية على األقل

أهنا تنطق بالمساواة فاضحة فحسب، بل كذلك من حيث بعض الدور الذي تلعبه فيما قد جيوز 
لنا أن نسميه بـ"احلراك الطائفي". فمعلوم أن الفقه الشيعي، على خالف الفقه السين، يثّبت حق 

اآلابء عن البنت يف اإلرث كاماًل إذا مل يكن هلا أخ أو إخوة ذكور. وهلذا ال يندر أن يتحول بعض 
مذهبهم السين األصلي إىل املذهب الشيعي ليضمنوا حق بناهتم يف الوراثة إن مل يكن هلم أبناء 
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ذكور. ومن مشاهري من فعل ذلك يف لبنان رايض الصلح رئيس الوزراء األسبق وسليم احلص 
قد "تشّيع"   رئيس الوزراء السابق. واملثال الذي جيّسده هذا األخري غين ابلدالالت. ففضاًل عن أنه

كي يورث ابنته الوحيدة، فقد كان متزوجًا مبسيحية، ليلى فرعون، وقد بقيت على دينها األصلي 
إىل أن حانت ساعة وفاهتا، فطلبت أن تعتنق اإلسالم، وهذا ما مل يكن طالبها به قط. وقد عللت 

ي أن أهدي إىل طلبها أبهنا ال تريد أن تدفن إىل غري جانب قربه يف مقربة أخرى. ترى أمن حق
ذكراها، وإىل ابدرة حبها الكبرية تلك، هذه الدراسة اليت بني يدي القارئ واليت تريد، مهما بدت 

 له قاسية، أن تساهم يف التحول من ثقافة الكراهية الطائفية إىل ثقافة احملبة العابرة للطوائف

[ يصف اإلسالميون املعاصرون القوانني احلديثة املعلمنة اليت تبيح احلرية اجلنسية بني 47]
 …الراشدين، وال جترم الزان أو املثلية اجلنسية، أبهتا " ديّوثية

 [ يف كتابينا : هرطقات ، ويف ثقافة الدميقراطية48]
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