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 بين الشيعة والسنة.. الصراع الديني والصراع السياسي 
 رضوان السيد 

 

قبل خمسة أيام أعلنت جماعة سلفية صغيرة بطرابلس عننن ع نند ميتننام مفننابم مننم دنن      عمنناد  
ريم المكفيننر. و نني وجننف مكنناتج ا دمجاجننات علنن  أمننرانت مدننريم سننف  النندم بننين المسننلمين  ومدنن 

»الميتام« المذكور أعلن رئيس المجموعة »مجميد« المفننابم أو ا مفننام سننعياي للم ينند مننن المشنناور  
 والمماساي للرضا الُسّني العاّم عنف. 

د  وأّن الدنن     كان رأي الذين اعمرضوا عل  موقيننم الميتننام أّن ا مفاقننات التنائيننة مشننرذم و  مودننّ
سع  لالمفام مم بذ  الجهة  المي   خالج بينف وبينها  ممجاو اي الذين اخمصننم معهننم بسننب  دخولننف 

 إل  بيروت بالسالح؛ ولذل  يكون  عليف لكي مكون المصالدة د ي ية أن يمجف إل  المرجعيات.  

َت الكتير أو مناسا ُ   تم إّن السياقات المنني مننمَّ والذي أرا ُ أّن َنصَّ ا مفام   غبار عليف بالفعل. لكنف  وَّ
  يها   مخدُم  ي الوصول إل  الُمصالدة بين عناصر وطوائج المسلمين  ي لبنان. 

أُول  المشكالت وأبّمها  أّن الن اع بين دنن     وأنصننار  ودلفائننف مننن جهننة  والدكومننة اللبنانيننة 
َن بين د     وأبننل بيننروت آذار؛ دم  عندما ضام إل  أن يكو  14الساب ة وميار المسم بل وقوى 

ّنة  نني لبنننان  مننا كننان ن اعنناي دينينناي  ولننذل    معننن  للمفنناُبم »الننديني« بننين  والب اع  وب ية أبل السننُ
الطر ين عل  عدم إتارة الخال ات الدينية.  ندن أبل السنة بلبنان ما اخملفنا مم د     عل  مفهوم 

عنندد امئمننة وغيبننة ارمننام ورجعمننف وأخيننراي و يننة الف يننف المن يف وال ضاء وال در وعدالة الصدابة و 
العاّمة  بل كان خال نا عل  تالتة أمورت خروج د     علنن  الدولننة اللبنانيننة  ومسننببف مننم سننورية 
وإيران  ي مدويل لبنان إل  سادة للصراعات ارقليمية والدولية ن وإتارمف للمومر بين الشيعة والسنة  

هوداي عندنا  ي لبنان من قبل ن وأخيننراي دخولننف مننم أنصننار  إلنن  بيننروت والجبننل وبو أمٌر ما كان مع
ل معظمهم من أبل السنة ررسال رسننائل  ومد يننم  والب اع اموسط بالسالح   ي مواجهة مدنيين ُع َّ

 أبداج سياسية. 

خننروج   ي اممر امول  أمننر الننن اع مننم الدولننة اللبنانيننة؛  ننتّن الدنن   ادننمفظ بسننالدف و اد  بعنند
. والطريج أنف  ي الوقت الذي ادمجَّ بو بمدرير م ارع شبعا  ر نن  2001إسرائيل من لبنان عام 

دلفاؤ  السوريون ا عمراج رسمياي بملكية م ارع شبعا للبنان  كأنما يفضلون ب اء الن اع وا دننمالل 
أرضننها. ومسننبا   من أجل ارب اء عل  مبرر سالح الد    لمنم قيام دولة لبنانية ذات سلطة علنن 

. و ي دين ابممَّ العرُ  والمسلمون بأّن الشبا  صمدوا  نني وجننف 2006إقليمية خاضوا در  ممو  

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.asharqalawsat.com/default.asp?issu=
http://openads.aawsat.com/adclick.php?n=ac78cc1e


إسرائيل؛ كان علينا أن نهممَّ إضا ة لذل  بالشهداء وبالخرا  والمهجير الكبير الذي دصننل  وبذريعننة 
بعنند مبنناُدل امسننرى مننم إسننرائيل  أسيرين لبنانيين  وم ارع شبعا العميدة! وبا بم اليوم ما ي الون و 

علنن  سننالدهم  ويفمخننرون بعنندد صننواريخهم  ويخونننون االخننرين الننذين   ُي ّدسننون الم اومننة  و  
 يمل ون دعمها المعنوي وغير المعنوي)!(.  

و ي اممر التاني  عمدوا قبل در  ممو ؛ وبعدبا وممعمدين رتارة ن اعات طائفيننة بننين المسننلمين. 
ّنة. ومننم ذلنن    نند قنناطعوا  هم يعر ون معن    قمل الرئيس ر يم الدريري بالنسبة رخننوانهم مننن السننُ

الدكومة تم غادروبا لمنم إقرار المدكمة. وبعد در  ممو  مباشرة  ووسط الخننرا  والنندم والنندمم 
والمهجير الكبير  امجف بمُّ الد   إل  مخوين الدكومننة ورئيسننها بدجننة العمالننة مميركننا وإسننرائيل  

أّن السنيورة كان يريد مهجير الشيعة بالسفن  وا عمصام مكتر من عام ونصج العام بوسننط  وال عم
ا ألفنناي لننن ننندخل  نني  بيروت  بعد اعم ام اقمدام السراي الدكومي  والصراخ كّل الوقتت لو قملننوا منننّ

د كننان الدر  امبلية  وبم يريدون منعنا من أداء شعائر عاشننوراء.. الننا. منناذا يعننني بننذا كلننف  ل نن 
صعباي إسكات امصوات المعمرضة ضمن الطائفننة الشننيعية بعنند خننرا  دننر  ممننو   وبنند ي مننن أن 
مكون المشكلة مم إسرائيل  وإعادة ارعمار  صننارت المشننكلةت اسننمتارة الشننيعة ودشنندبم بدجننة أنَّ 

بم  وبذا أمٌر يدُدُث  ي لبنان للمرة امول   رغم كترة الفننمن والدننرو    يننف.   نند أراد »الُسّنة« ضدَّ
د     شمَّ الصفوج َقسراي وبال وة من أجل بذا اممر  أي دشد الشيعة من ورائف  لكي ي فننوا  نني 

ف الرسائل اريرانيننة ا سننم وائية مننن خاللهننم ضنندَّ السننعودية  وال ننول وجف المسلمين االخرين وموجي 
للعالَم الغربي والو يات الممددة  كما ذكر نائ  الرئيس اريراني أخيراي إنهم يملكون أوراقاي  ي لبنننان 

 والعرام وغ ة  وسُيسهِّلون اممور إن َسهل الغربيون أُمور إيران! 

ُعد المومر  ي المنط ننة  وبننرو  ضننرورة موجيننف رسننالة   مننة بعنند و ي اممر التالثت عل  وقم مصا
أيننار  7رسالة در  ممو   ومد يم مكاس  منصار  بالننداخل  قننام دنن     باجمينناح بيننروت  نني 

ّنُة ين  ننون بطننرابلس  ونصننر   2008)مايو(    ومد م لف ما أراد  ي امفام الدودة  وما ي اُل السننُ
دركة أمل والد   السوري ال ومي ود   طننالل أرسننالن بننم شننهداء  مصر عل  أّن قمال  وقمل  

وقمالنا ُبم ضدايا! تم يأمي رجالُف لالمفام مم الشيا دسن الشهاّل وآل الُ عبي بطرابلس عل  مدننريم 
 دم المسلم ومكفير !  

ل إل  مومر مسّب   يف د     بين السنننة والشننيعة  نني لبنننان  بننو ننن اٌع س ياسنني   الن اع الذي مدوَّ
واسمراميجي. وقد عبر عننن ذلنن  السننيد دسننن نصننر   دائمنناي بتدنندى صننيغمينت نهننج الم اومننة  نني 
 مواجهة نهج ا سمسالم مميركا وإسرائيل  أو أنف من د   و ية الف يف  وقد خا  معها دروباي  

 )أي و ية الف يف(  وسوج يخو !  

  وأرادت إيننران كسنن  الننرأي العنناّم العربنني  ي لغة الخطا  السياسي بشأن الم اومننة  أراد الدنن  
وارسالمي. وقد د م الد ُ  اخمراقات مهمة عل  بذا الصعيد  مراجعت كتيننراي بعنند غنن و بيننروت. 
و ي الد   وإيران االن أدد امجابين  سمعادة الوبج الذي أضاعمُف الغنن وةت امجننا ٌ ي ننول إنننف   بنند 

شبعا  أو قمل عماد مغنية أو ُنصرة دماس أو إدراج من غارٍة عل  إسرائيل بأي شكل بدجة م ارع 
سننورية  المنني دخلننت  نني مفاوضننات مننم إسننرائيل. لكننن دون بننذا ا مجننا  ع بننات م نيننة وسياسننية  

كيلننوممرا   30إلنن   20اسمراميجية. من النادية الم نية ابمعد الدنن ُ  عننن الدنندود مننم إسننرائيل مننن 
َ  مسننعةي  والصواريا المموسطة المدى المي يملُكها   مفيُد كتيراي  ي إيالم العدّو  الذي يسمطيم أن يننردَّ

من كل عشرٍة منها. تم إّن أدداي   يدري كم مكون َردةُ  عل إسرائيل عنيفةي بذ  المرة. وأخيراي   أدنند 
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ةُ  عل سورية ! و ي اميام امخيرة  و ي وجف المشكُّكات بجدوى الهجوم وبيئامف  يدري كيج مكوُن َردَّ
يطة  كان بنا  َمْن قال إّن أدداث جورجيا  مدت بوةي كبيرةي بين روسيا والغر  كلّف  ولننذا  ننتّن المد 

ُ  بينهما ن ولذا   نند  روسيا وانم اماي من أميركا وإسرائيل سم مر  من إيران  وسُمسلِّح سورية  وسُم رِّ
عيننَد َخلننط امورام يكوُن الظرُج أكتر مالءمننةي لمضننر  إيننران مننن خننالل الدنن   مننرةي أُخننرى  ولمُ 
 بالمنط ة  بعد أن صار الغر  ممجهاي كلف ضدبا لمنعها من السير  ي إنماج النووي.  

ّنة الممضننررين والمسننمتارين  لكن كان بنا  وما ي ال من يرى ضرورة المراجعة والدديث مننم السننُ
السنننة  وداخننل من جبروت الد    واسمخفا ف بو وإيران بكّل ا ن سامات المي أددتوبا بينهم وبين 

د مم  ريم صغير من سلفيي طننرابلس لننيس مننن إنجننا   أبل السنة أنفسهم! و  ش َّ أّن ا مفام المجمَّ
أبل المصالدة ضمن د      بل من الفريننم نفسننف الننذي عمننل علنن  ا خمراقننات طننوال السنننمين 

ذين لهم مصالح مجارية الماضيمين.   د قصدوا جهة صغيرة مسالمة لها عالقة بالسلفيين الكويميين  ال
كبيرة ن ضمن الرأسمالية الكويمية ن مم إيران. وقد قاموا بذل  من قبل مم  مدنني يكننن وبننالل شننعبان 
وأمتالهما. لكّن أبَل المصالدة أنفسهم ن وبم قِلّة  ُيواَجهون بالرأي الذي ي ننول إّن الصننراع مننا ينن ال 

مواُن بعد لمخفيننج الضننغط علنن  السنننة    نني  ي أَوجف  وبو يشمل المومير مم السعودية   لم يؤن ا
لبنان و   ي أّي مكان. ويمابم بؤ ءت ل د قلنا إّن الجماعة مآمروا علنن  الم اومننة  وأنشننأوا منظيمننات 
مسلدة لضربها لصالح أميركا وإسرائيل   ماذا سن ول لجماعمنا االن إذا أقبلنا عل  ا عمذار من أبل 

 بيروت والب اع ومصالدمهم !  

مخمم بكلمة ممعلم بالعالقات الشيعية السلفية.  مما لف د لُمُف أّن الذين امف وا مم دنن     بطننرابلس و 
ون أنفسهم سلفيين. والواقم أنف إذا كنا نطالُ  امصوليين الشيعة الصنناعدين بالُمراجعننة  والعننودة  يسمُّ

الي ن  دياي؛  تّن السننلفيين  أو الممشننّددين مننن لمأمُّل عالئ هم المضطربة بمديطهم العربي وارسالمي مأمُّ
بينهم  ُمطالبون بالمراجعة أيضاي  وليس منذ االن  بل ومنذ مائة عننام  ولننيس ُمجننا  الشننيعة   ننط  بننل 

 مجا  الُسنة االخرين  والعالَم اموسم.
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