H
احلمد هلل رب العاملني .اللهم صل عىل حممد وآل حممد كام
صليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،وبارك عىل حممد وآل حممد كام
باركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،إنك محيد جميد.

مقدمة
بقلم :األستاذ نجيب الخنيزي

*

ك�ي أك�ون صريح� ًا أق�ول ،إن�ه عل�ى وج�ه العم�وم ال يجذبني أو
يس�تهويني الخطاب الديني التقليدي  /المحافظ السائد ،سواء الصادر
من قبل ممثلي المؤسسة الدينية الرسمية ،أو من قبل بعض المرجعيات
الدينية «المستقلة» ،وبغض النظر عن تمظهراتها المذهبية والفقهية ،أو
ش�خوص رجاالتها وم�ن بينهم رج�ال دين أفاضل يتس�مون بالصدق
والزهد واالستقامة .
يتس�م ذلك الخطاب ف�ي مضمونه وأطروحاته بالجمود ،الحش�و،
التك�رار ،اإلقص�اء ،وتح�اش الخوض ف�ي الش�أن (الدني�وي) العام،
واإلص�رار عل�ى مواصل�ة النب�ش المم�ل ،والمض�ر ،لموضوع�ات،
أح�داث ،اختالف�ات ،وصراع�ات قديم�ة له�ا جذوره�ا (السياس�ية
(*) كاتب وناشط سيايس ،مرشف يف ديوانية امللتقى الثقايف.
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واالجتماعية واأليدلوجي�ة) التاريخية ،المرتبطة ببيئتها الموضوعية -
المتعينة آنذاك .

واألم�ر ذات�ه ينطب�ق على الخط�اب اإلسلامي الراديكال�ي ،الذي
يثي�ر عندي تس�اؤالت وش�كوك ومخ�اوف جدي�ة أجدها مش�روعة،
وخصوص� ًا تمظهرات�ه األيدلوجي�ة والفكري�ة المتش�ددة واالقصائية،
وممارس�ات العنيف�ة الت�ي تص�ل إلى ح�دود اإلره�اب والقت�ل على
الهوي�ة ،وه�ذا الخط�اب يزعم لنفس�ه امتلاك ناصية الح�ق والحقيقة
وم�ا عداه فه�و كافر وفاس�ق ومبت�دع ،كما ينح�و لتكفي�ر الحكومات
والمجتمع�ات والجماعات والمكونات المخالفة له ،وهو إذ يس�تفيد
من الواقع الس�يئ والمرير (على كل المس�تويات) الذي يعيشه الناس،
بهدف تحريضهم وتأليبهم ،فإنه يتوس�ل ويستحضر الماضي وإسقاطه
عنوة على الحاضر ،بهدف توظيفه لدواع ومصالح سياسية وأيدلوجية
واجتماعي�ة (فئوي�ة) خاص�ة ،حي�ث التع�ال عل�ى (الزم�كان) الواقع
واحتياجات�ه ،وتجاه�ل الهم�وم والتطلع�ات الحقيقي�ة للش�عوب في
الحرية والعدالة والمساواة.
ف�ي ظني ف�إن الخطابين التقلي�دي والراديكالي هما مع� ًا ،مفارقان
للواقع والحاضر والمستقبل ،ويس�تبطنان بث الفرقة والفتنة والصراع
بين المسلمين ،والترويج لثقافة دينية عامية متشددة تركز على الطقوس
المظهري�ة والش�كلية ،وم�ا يصاحبه�ا م�ن ممارس�ات تتعل�ق بالتدين
الشعبي ،البعيدة عن جوهر اإلسالم الصحيح .

ه�ذا الموق�ف أزع�م أن�ه ال يخصني وح�دي على وج�ه التحديد،
إذ يش�اطرني في�ه الكثي�ر ،بم�ن فيه�م رجال دي�ن ،مثقف�ون ومفكرون
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تنويري�ون وعقالني�ون ،بغ�ض النظ�ر ع�ن تباي�ن مذاهبهم ومش�اربهم
الفكرية والثقافية.

توج�د العديد من المآخذ والمالحظ�ات النقدية حول مدى نجاعة
وفائ�دة ه�ذا الخطاب الدين�ي التقلي�دي أو الراديكالي ،ويش�مل ذلك
الخطاب الديني الش�يعي ،ومن ضمنه الخطاب المنبري في المجالس
الحس�ينية ،الذي يتس�م على وجه العموم بالثقافة الشفاهية ،واستنسال
واستنس�اخ المواضي�ع الممل�ة والمك�ررة ،بهدف اس�تدرار العواطف
والمش�اعر اإلنس�انية ،م�ن خلال التركي�ز عل�ى مظهري�ة تراجيدي�ا
الح�زن والمظلومي�ة ف�ي حادث�ة كربالء ،وهو م�ا ينحدر ب�ه أحيان ًا إلى
مس�توى اإلث�ارة أو االس�ترزاق المح�ض ،ف�ي حي�ن يج�ري تجاه�ل
وتغيب المضمون اإلنس�اني العميق في ثورة الحس�ين ،Eضد الظلم
واالستبداد والفس�اد ،وبالتالي استخالص عبرها ودروسها ،وتوظيف
المناسبة ،لترسيخ قيم المعرفة واإلصالح والتجديد الديني ،والتصدي
للقضايا والتحديات المجتمعية والوطنية الكبرى التي نواجهها .
لكن أجد من واجبي ولألمانة هنا ذكر بعض االس�تثناءات المضيئة
التي ال تزال قليلة من حيث العدد لكنها كبيرة من حيث المكانة والتأثير،
في رهانات الحاضر والمس�تقبل ،والتي تمثلها كوكبة من رجال الدين
المتنورين والمعتدلين ،والش�خصيات االجتماعية والوطنية اإلسالمية
الب�ارزة ،في بالدنا وفي الخارج والت�ي أكن لها كل تقدير واحترام ،لما
بذل�وه ويبذل�وه من جهد ضخم لالرتق�اء بالفكر الدين�ي (بما هو منتج
بش�ري) واالنخ�راط النش�ط في الش�أن الع�ام ،وتبن�ي هم�وم وقضايا
مجتمعهم ووطنهم ،والس�عي لبث ثقافة التنوير والتعددية والتس�امح،
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واالنفت�اح على المكونات المذهبية والثقافي�ة األخرى ،بل إن العديد
منهم أش�عر أنهم أقرب لي إنس�اني ًا ووطني ًا ووجداني ًا وحتى فكري ًا ،من
بع�ض المنتمين إلى «األيدلوجيات» واالتجاه�ات الليبرالية والقومية
واليس�ارية ،البعيدي�ن عن الواق�ع الفعلي المع�اش ،وتفاصيل الهموم
والتطلع�ات الحقيقي�ة للوط�ن والمجتم�ع ،حي�ث ال يقل�ون أصولية
وأيدلوجي�ة (األيدلوجي�ة هن�ا كوعي مزي�ف) في تفكيره�م المتزمت
والمنغلق عن األصوليين اإلسلاميين المتشددين ،وعلى النحو الذي
ذك�ره المفك�ر روجي�ه جارودي ف�ي كتاب�ه العميق ح�ول األصوليات
(الدينية والوضعية) المعاصرة وتجلياتها .
ه�ذه الفئ�ة الخيرة تض�م العديد من الرم�وز والش�خصيات الدينية
المعتب�رة والمؤث�رة كن�ت وال أزال حريص� ًا عل�ى حضور مجالس�هم
الخاصة ،واالس�تماع إلى محاضراتهم وخطبه�م القيمة في المجالس
الحس�ينية ،أو مجالس�هم العامة ،أو دعوتهم للحضور والمش�اركة في
فعالي�ات ديوانية الملتقى الثقافي التي أس�تضيفها ف�ي منزلي ،وكذلك
المش�اركة معهم في بع�ض الندوات الثقافية المش�تركة ،وفي المجال
ألمطلبي المحلي والوطني .

أجد نفسي قريب ًا منها ،بغض النظر عن وجود االختالفات الفكرية،
وف�ي مناه�ج التحليل ،وه�و أمر طبيع�ي ومطلوب م�ن الجميع ،ألنه
يعك�س احتياجات ومتطلبات ترس�يخ مفاهيم التعددية والتس�امح في
مجتمعنا ،والح�ق في تعدد قراءات الواقع ،باعتب�اره ضرورة الحاضر
والمستقبل.

عل�ى صعي�د المجتم�ع المحل�ي والوطني أذك�ر منه�م ،مع حفظ
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األلقاب الس�يد حس�ن العوامي ،الش�يخ حس�ن الصفار ،الدكتور عبد
اله�ادي الفضلي ،الش�يخ حس�ن النمر ،الس�يد مني�ر الخب�از ،الدكتور
توفيق الس�يف ،الذي جمعتن�ي معه رفقة نضال وعمل وطني مش�ترك
في الخارج أثر إحداث نوفمبر  1979التي ش�هدتها بعض مدن وقرى
المنطق�ة الش�رقية ،والت�ي اضطررتني لمغ�ادرة أرض الوط�ن ،وبينما
ع�دت بعد قرابة العام ،فق�د أمضى الدكتور توفيق الس�يف في المنفى
ثالثة عش�ر عام ًا ،كنت خاللها إما في الس�جن ،أو ممنوع ًا من الس�فر،
وال�ذي لم يرفع حتى حدوث المصالحة الش�هيرة في عام  ،1993بين
الدولة والحركة اإلصالحية (الشيعية) اإلسالمية .
كم�ا ال يفوتني أن أذكر هنا الدكتور ف�ؤاد اإلبراهيم ،الدكتور حمزة
الحسن ،األس�تاذ محمد محفوظ ،الشيخ زكي الميالد ،الدكتور السيد
عدنان الش�خص ،األس�تاذ جعفر الش�ايب ،األس�تاذ جه�اد الخنيزي،
واألستاذ محمد النمر ،أقف عند هذا الحد ألن القائمة تطول .

بداية علينا التفريق بين اإلسالم والدين من جهة ،وبين تناول الفكر
والثقاف�ة الديني�ة من جهة أخ�رى ،رد ًا عل�ى التخرص�ات واألصوات
أي فكر أو طرح نقدي جديد ،يخالف المس�لمات
العالي�ة التي تهاجم ّ
القارة في الوعي والثقافة الدينية (الشعبية) المجازية السائدة وطقوسها
المرافقة ،والمنغرس�ة بعمق في الوع�ي والمخيال الجمعي ،ومخزون
الذاك�رة التاريخي�ة ،بكائية الح�زن ،واس�تعادة تراجيديا ال�دم والثورة
ف�ي كربالء ف�ي المجالس الحس�ينية ،مواكب العزاء الحس�يني ،تنظيم
الموال�د واالحتفاالت الخاصة بالرس�ول األعظم وأئمة أل البيت،B
وكذل�ك تنظيم الصلوات واألدعية الخاصة بالمناس�بات الدينية ،وفي
فقدان األحبة.
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إني أس�توعب وأتفهم هذه الحالة الش�عبية من التدين ،بل وأشارك
ف�ي بعضه�ا لكن ال يعن�ي ذلك التس�ليم إزاء بعض مظاهرها الس�لبية،
أو تح�اش نق�د تل�ك المظاهر الممجوج�ة منها ،مثل بع�ض الطقوس
كالتطبي�ر والزنجي�ل واللط�م الش�ديد ف�ي مواك�ب الع�زاء ،والتش�دد
والتزم�ت الفك�ري واالجتماع�ي والمس�لكي ،إزاء قضاي�ا مهمة مثل
حق�وق اإلنس�ان ،وحق�وق الم�رأة ،وحري�ة التعبي�ر وهي ممارس�ات
ارتبطت بالتش�يع الطقوس�ي وليس التشيع العلوي ،كما أشار إلى ذلك
العديد من رجال الدين والمفكرين الشيعة القدماء والمعاصرين.

عندما يطرح اس�م سماحة الشيخ حس�ن الصفار ،يتبادر إلى ذهني،
على الفور أس�ماء الرواد العظام لمش�روع اإلصالح والتجديد الديني
والسياس�ي والفك�ري ،من�ذ منتص�ف القرن التاس�ع عش�ر الميالدي،
وال�ذي أجه�ض بس�ب عوامل مختلف�ة ،لكن األم�ل ال ي�زال معقود ًا
عل�ى اس�تئنافه من جديد م�ن قبل كوكبة م�ن المصلحي�ن والمفكرين
المعاصري�ن ،م�ن بينه�م س�ماحة الش�يخ حس�ن الصفار ال�ذي يحتل
منزلة معتب�رة ومميزة بينهم ،وفي الواقع ف�إن مرجعيته الدينية والتزامه
اإلسلامي وانتماءه المذهبي ،لم يكن عقبة على اإلطالق أمام انفتاحه
وتفاعل�ه الحي مع الواقع ،ومتطلبات الحياة المعاصرة ،كما أن خطابه
اإلسالمي العقالني المعتدل والرصين ،المستند إلى الجوانب المضيئة
في تراثنا اإلسالمي ،يساهم في خلق أسس الحوار والتفاعل اإليجابي
م�ع اآلخر (بغ�ض النظر عن دين�ه أو مذهبه أو فكره) لتش�كيل أرضية
مش�تركة ،قوامه�ا مصلح�ة الوط�ن واألمة ،وقب�ل كل ش�يء االحتفاء
باإلنس�ان ،والدفاع عن حق�ه في الوجود والحري�ة والتعددية والعدالة
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والمس�اواة ،ويس�تحضرني هنا ما خطه الشيخ حس�ن الصفار في كتابه
(الخطاب اإلسلامي وحقوق اإلنس�ان) حيث يقول ما يلي « علينا أن
نفرق بين الخط�اب الديني والنص الديني  ..فالخطاب الديني  ..وهنا
ال قداس�ة وال عصمة فاالجتهاد قد يصيب وقد يخطئ والمجتهد يعبر
ع�ن مقدار فهم�ه وإدراكه ،كم�ا وقد يتأث�ر بمختلف العوامل النفس�ية
واالجتماعي�ة التي تنعكس على آرائه وتصورات�ه  ..وبذلك فالخطاب
الديني قابل للتقويم والنقد ألنه كس�ب بش�ري ونتاج إنساني» كما ركز
في كتابه على موضوعة حقوق اإلنسان كقيمة مطلقة « من أبرز مظاهر
العج�ز والخلل في واقع مجتمعاتنا تدني موقعية اإلنس�ان ،وانخفاض
مس�توى االهتم�ام بقيمته وحقوق�ه ،وحماي�ة كرامته ،حت�ى أصبحت
أمتنا تحتل الصدارة في تقارير انتهاكات حقوق اإلنس�ان على مستوى
العال�م ،ليس من جهة الس�لطات السياس�ية فقط ،وإنم�ا على الصعيد
االجتماع�ي العام أيض ًا ،فهناك إره�اب فكري يصادر حرية التعبير عن
الرأي ،وتمييز ضد المرأة يحولها إلى إنسان من الدرجة الثانية ،وقسوة
على األبناء تس�حق ش�خصياتهم ،ونظ�رة دونية إلى اآلخ�ر المختلف
ضمن أي دائرة من دوائر االختالف» وفي كلمته حول الخطاب الديني
واالهتمام باإلنس�ان يش�ير إلى « يالحظ على الخط�اب الديني تركيزه
على الدفاع عن حقوق الله تعالى ،وضعف اهتمامه بالدفاع عن حقوق
اإلنسان..
إنهم يغضبون لمشهد امرأة سافرة ،لكنهم يغضون الطرف عن مشاهد
الفقر والحرمان ،ويحتجون على التجاهر باإلفطار نهار شهر رمضان،
لكنهم يس�كتون على التجاهر بالفس�اد السياس�ي واالقتصادي  ..هذا
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الخل�ل في الخطاب الديني هو أحد تجليات ضعف التوجه اإلنس�اني
عند الجهات المتصدية إلنتاج هذا الخطاب» ويطالب س�ماحة الشيخ
بتطوير الخطاب الديني إنس�اني ًا حيث يق�ول «إن تطوير خطابنا الديني
ليس مطلب ًا كمالي ًا ،وليس قضية هامش�ية ،بل هو ضرورة ملحة تقع في
الصميم من قضايا األمة واحتياجاتها  ..على مس�توى التنمية السياسية
في مجتمعاتنا حيث يعيش اإلنس�ان واقع ًا متخلف ًا  ..وفي صنع العالقة
الس�ليمة مع اآلخر داخل األم�ة والوطن وفي الخارج مع س�ائر األمم
والحض�ارات حيث تعاني مجتمعاتنا من اضط�راب العالقة بين فئاتها
وش�رائحها ،وحي�ث أقحمت األمة ف�ي معركة صدام م�ع الحضارات
والشعوب األخرى ،بسبب توجهات التطرف واإلرهاب».
هذا البعد الوطني /اإلنس�اني نراه يتجس�د في موقفه من المش�كل
الطائف�ي في بالدنا ،ففي أمس�ية ثقافية نظمتها ديواني�ة الملتقى الثقافي
(التي أتش�رف م�ع مجموعة من المهتمين بالش�أن الثقافي في إدارتها)
تطرق الش�يخ حسن إلى المش�كل الطائفي ،ومس�ألة التمييز المذهبي
وتوصيفه�ا وتحليلها في بالدنا ،باعتبارها مش�كلة وطني�ة خطيرة ،لها
تداعياتها وانعكاساتها المحلية والخارجية ،ومشخص ًا بعمق ووضوح
أس�بابها وعواملها السياسية والثقافية ،ومشير ًا إلى تأثيرها السلبي على
تماس�ك الجبه�ة الداخلية ،والوح�دة االجتماعية والوطني�ة ،ومحدد ًا
مس�ئولية الدولة والشيعة والنخب الوطنية في التصدي لها ،عبر تفعيل
وترس�يخ مبدأ المواطنة المتس�اوية في الحقوق والواجبات ،وإرس�اء
ثقافة التس�امح والقب�ول باآلخر المختل�ف ،ووضع التش�ريعات التي
تج�رم ثقافة الكراهية والتحريض عليها ،حيث يؤكد على أنه «ال يصح
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الهم
لهؤالء المواطنين الش�يعة أن يحاصره�م همهم الخاص ،فيصبح ّ
الهم الوطني العام  ..ينبغي (على الش�يعة) لهم أن
الخ�اص غالب ًا على ّ
يتس�اموا على هذه الحالة وأن يحملوا قضيتهم ضمن إطارها الطبيعي،
الهم الوطني ..خاصة
وأن ال يضعف في نفوس�هم وتفكيرهم وعملهم ّ
وأن مش�كلتهم هي ج�زء من وضع عام موج�ود ..وال يمكن حل هذه
المشكلة بالكامل إال إذا كان هناك إصالح شامل وتطوير شامل «ودعا
الشيعة إلى االنفتاح وتجاوز «حالة االنطواء واالنغالق».

لقد تسنى لي االحتكاك عن قرب بسماحة الشيخ حسن الصفار في
مناس�بات (وطنية وخاصة) عدة أذكر منها خطاب «شركاء في الوطن»
المرفوع إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز (حين كان ولي ًا للعهد) كما
رافقت�ه في رحلة إلى مدينة جدة بمناس�بة حفل تكريم�ه من قبل أثنينية
الشيخ عبد المقصود خوجة ،وقد كتبت عن انطباعاتي عنها في سلسلة
مقاالت تحت عنوان « أيام ومشاهد جداوية» .
قد يتس�اءل البعض بع�د كل ما ذكرته من احت�رام وتقدير وإنصاف
وتثمين لمواقف وأطروحات س�ماحة الش�يخ حسن الصفار هل هناك
مج�ال لالختالف والتباين معه ؟ أقول نعم هن�اك اختالفات وتباينات
بينن�ا حول أمور ومس�ائل عدة ،ه�و يعيها ويعرفها ويقدره�ا أكثر مني،
لكن تظل في زعمي وفي ظنه هو أمر مشروع وطبيعي ،وال يفسد للود
واالحترام المتبادل قضية .
علينا جميع ًا أن نرسخ ثقافة التسامح واالنفتاح والتعددية على قاعدة
قب�ول االختالف والمغاي�رة ،التي يس�ندها التقدير والتفه�م المتبادل،
فالحقيقة (البشرية) تظل نسبية ومتغيرة على الدوام.
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مقدمة

علين�ا جميع� ًا أن نعي أن مي�اه كثيرة قد صبت ف�ي النهر ،وال يمكن
للم�رء أن ينزل ذات النه�ر مرتين ،ومن ال يتغير ويتط�ور محكوم عليه
بالجمود والفشل والعزلة والخروج من التاريخ .

إزاء القضاي�ا الخالفية ،علينا تجاوز األش�خاص ،والذهاب رأس� ًا
إلى المواضيع واإلش�كاالت المطروحة (وهن�ا مربط الفرس) ،والتي
ه�ي مح�ل رفض وممانع�ة ،ومحارب�ة من قب�ل التوجهات المتش�ددة
والمتزمت�ة تحت مختلف العناوين ،وهذا حقه�ا ،ولكن يفترض منها،
وخصوص ًا وهي تنتمي إلى طائفة عانت وتعاني من التهميش واإلقصاء
م�ن قبل اآلخ�ر ،أن تبتعد ع�ن ش�خصنة الخالف ،ومحاول�ة توظيف
الدي�ن والمذهب ف�ي الهجوم على اآلخ�ر (فرد ًا وجماع�ةً) ومحاولة
إقص�اءه ،وتكفي�ره وتفس�يقه م�ن خلال تصيد كلم�ة هن�ا ،وتحريف
مضمون جملة أدبية وتعبير مجازي هناك وإخراجها عن سياقها العام،
ف�ي تعمد وجهل أو تجاهل الس�تقاللية الكاتب ،وحقه في التعبير عن
أفكاره بحرية واختيار ما يناسبه من أساليب ومفردات التعبير ،وتكنيك
الكتابة واإلبداع .
وعل�ى غ�رار التكفيريين ومحاك�م التفتيش في العصور الوس�طى،
أعطى البعض لنفس�ه صالحية محاس�بة البش�ر ،ورصد م�ا في قلوبهم
وضمائره�م ،وإذا م�ا طبقنا هذا الفه�م المبتذل والركي�ك في التعامل
مع بنية النص ،وداللته اللغوية والمجازية ،وإذا ما مورس�ت انتهاكات
صارخ�ة ،الس�تقاللية وحرية الكات�ب والمفكر في م�ا يطرحه من نقد
ب�دون قيود ،ما ع�دا الضوابط المهني�ة واألخالقية والديني�ة المعمول
بها والمتفق عليها إنس�اني ًا ،آنذاك ف�إن الكتابة ،اإلبداع ،الفكر ،الثقافة،
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اإلصالح ،النقد ،كش�رط للحرية والتجاوز وتعميم قيم الخير والحب
والجم�ال والعدالة ،س�تكون بال معنى ،وعن ما ين�زع حق الكاتب في
ممارس�ة وظيفته النقدية (مهما بدت صادم�ة) التي هي أدواته ومصدر
ومنب�ع وج�وده وتأثي�ره فهو بمثاب�ة الحك�م بالموت عل�ى المجتمع،
وحينه�ا كم�ا ه�و حاصل ،س�يملك البعض الح�ق في الق�ول بأن ذكر
تعبي�رات ومف�ردات مجازي�ة في رواي�ة أو قصي�دة أو مقال ق�د تكون
فاقعة أو مجازية وغير مفهومة للعقل البس�يط يندرج تحت خانة الكفر
وإش�اعة التحلل والفساد األخالقي ،وهو ما يخالف المقاصد السامية
المش�تركة لألديان والمبادئ اإلنس�انية العامة للبش�ر (بغض النظر عن
أعراقهم وأديانهم وأفكارهم) في ترسيخ مفاهيم الحرية كقيمة إنسانية
مشتركة بينهم .

تقديم مدير الندوة
األستاذ حمد إبراهيم الباهلي

*

أرح�ب بالجميع باس�م ديواني�ة الملتق�ى الثقافي وأش�كرهم على
الحض�ور ..كما أرحب بفضيلة س�ماحة الش�يخ حس�ن الصفار ضيف
هذه الليلة.
كذل�ك أود أن أق�دم ش�كري الش�خصي للقائمي�ن عل�ى الملتق�ى
لتشريفي في إدارة هذا اللقاء.

الس�ؤال الذي يطرح نفسه هو :ما عالقة هذه المحاضرة بنشاط هذا
الملتقى؟ وأظن أنها تأتي في س�ياق نشاطات الملتقى في سبيل توحيد
الرأي ..الصف ..في سبيل قضايا الوطن واألمة.
فالملتق�ى والمحاض�رة يأتيان في س�ياق تاريخي يخ�ص البلد وما
يدور فيه.
(*) رجل أعامل أديب وناشط ثقايف  -الرياض.
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البلد في هذه األيام ..منذ س�نوات قريبة يتعرض إلى مش�اكل كثيرة
س�واء داخلي ًا أو إقليمي ًا أو خارجي ًا ..وهذه الظروف تستدعي أن يكون
ً
هناك جهد كبير ُيبذل لصياغة ما يمكن أن ُيتفق عليه أو يمكن أن يشكل
إجماع ًا وطني ًا إلسعاد الناس ولبناء وطن عصري.

الخيرين لدفع
والمحاض�رة تأت�ي في س�ياق توحيد جه�ود الن�اس ِّ
عجل�ة التفاهم بي�ن كافة األطي�اف المذهبية والوطني�ة والفكرية لدفع
عجلة اإلصالح في البلد التي ينادي بها الجميع.

البل�د ف�ي ه�ذه األي�ام يتع�رض إل�ى تحدي�ات كبي�رة ،صحيح أن
التحدي�ات الخارجية يمك�ن أن تكون مهمة ،لك�ن األهم هو التحدي
الداخل�ي وم�ا يمر ب�ه أكثرية أبن�اء هذا البلد م�ن ضرورة التق�اء اآلراء
وتوحيد الجهود في س�بيل مش�تركات أصبحت من حيث المبدأ متفق
عليها من الجميع.

كم�ا أنها تأتي في س�ياق تذليل العقبات لدفع حرك�ة التفاهم الذي
ٌ
مرموق فيه،من خالل
دور
انطلق منذ س�نوات والذي لسماحة الش�يخ ٌ
محاضرات�ه أو مش�اركاته الرس�مية أو ش�به الرس�مية وف�ي اإلعلام
الخارجي وكل النشاطات الداخلية والخارجية.

في المشهد التفاؤلي هذا ،يمكن لكل متتبع لنشاطات الشيخ حسن
الصفار ،أن يجد فيما يقدمه إمكانات لالس�تنارة ،وإمكانات لتدوير ما
يمكن أن ينشأ من تباين في وجهات النظر حول المخارج الناجعة ،التي
يمكن أن ينتهجها هؤالء المهتمون بالش�أن العام ،وخاصة المشكالت
الت�ي تعت�رض ما يمكن تس�ميته بتعدد ال�رأي حول ُس�بل الخروج من
األزمة.

المشكل الطائفي والمسؤولية الوطنية
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متأكد ،عب�ر متابعتي لما قدمه فضيلته في الس�ابق وما يقدمه في
أن�ا
ٌ
لرص هذه ال�رؤى ،والخروج
الحاض�ر ،م�ن أن هناك إمكان�ات هائلة ّ
برؤية مشتركة ،تخص كل الشرفاء في البلد والمخلصين.

تعريف بالمحا�ضر
اسمه :فضيلة الشيخ حسن بن موسى بن رضي الصفار المولود في
ه�ذه المدينة العريقة ،مدينة القطيف التي مع عراقتها وأهميتها في هذا
البلد إال أنه أنا وزميلي عجزنا عن الوصول إليها بسهولة.

كأي
فضيل�ة الش�يخ يندرج من عائل�ة دينية وعلمية مرموق�ة .درس ِّ
واح ٍد من أبناء هذا البلد في الكتاتيب ثم تدرج إلى أن وصل إلى مواقع
متقدمة في الفقه والعلوم .س�يرته الذاتية ومؤلفاته ونشاطاته ليس فقط
في هذا البلد بل في أقطار كثيرة عربية وإسلامية تش�هد له بذلك .له ما
ال يقل عن  73مؤلف ًا في كافة العلوم الفقهية والتربوية والعلمية.
واقعي
كم�ا أن ل�ه م�ا يزيد عن  4000ش�ريط َيع�رض فيها بش�كل
ٍ
قريب إلى النفس مفاهيمه النبيلة ورؤاه حول الحياة والناس.
وبشكل
ٍ
ٍ

الش�يخ حس�ن الصفار حظ�ي بالعديد م�ن اإلجازات والش�هادات
من كب�ار المراجع الش�يعية ..وهو باإلضافة إلى ذل�ك يحظى باحترام
س�واء في الفكر أو
العدي�د م�ن المراجع من يمثلون األطياف األخرى
ً
في المذاهب الفقهية األخرى.

فه�و يتس�م في كل عطاءات�ه بإمكانية الح�وار ..كما أنه يفت�ح أبواب ًا
كأي عالم ..أيض ًا بحدود للحفاظ على ثوابت
للحوار مع كل الناسِّ ..
مقدسة لديه ولدى العديد من أبناء هذه األمة.
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إذا تذكرنا الش�يخ حس�ن الصفار ،وتذكرنا المرحلة التي ُدشنت في
الفترة األخيرة منذ س�نتين تقريب ًا ،فترة اإلصالح الش�امل وما تالها من
مساهمات لكل هؤالء المهتمين بالشأن العام ،فال بد أن يتذكر الجميع
سماحة الشيخ حسن الصفار.

وقيمة وهي محل احترام كل من ساهم ..كما
كان له مداخالت غنية ّ
تجل�ى ذلك في مؤتمرات الح�وار الوطني ..ويتذكر الغالبية من الناس
مواقفه المرنة والش�جاعة في قضايا أس�اس تهم أكثرية الناس ويعترف
به�ا الجمي�ع ،وهو لذا يمثل بما س�يقوله الليلة إضاف� ًة جديدة أو أزعم
جديدا ..وأنا ش�خصي ًا وبكل
هك�ذا ،ألن لدى الش�يخ في كل مناس�بة
ً
س�واء في اإلعالم
أمانة اس�تفيد بش�كل دوري مما أقرأ من مداخالته،
ً
المرئي أو المكتوب.
نح�ن هنا محكومين بعاملين أساس�ين حس�ب التعليم�ات الحبيبة
والصارمة من القائمين على هذا الملتقى.

وهي عامل الوقت ،وعامل البقاء ضمن النص أو صلب المحاضرة،
حتى يمكن أن نخرج باستفادة ملموسة في هذه الليلة المباركة.

أش�كركم جزي ً
ال وأترك لس�ماحة الش�يخ حس�ن الصفار أن يبدع..
شكر ًا جزي ً
ال..

املشكل الطائفي واملسؤولية الوطنية*
محاضرة الشيخ الصفار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لله رب العالمين والصالة والسلام على نبين�ا محمد وآله
الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته-:

أش�كر لإلخوة األعزاء القائمين على ه�ذا المنتدى المهم والفاعل
في هذه المرحلة في ثقافة البالد والمجتمع ..أشكر لهم إتاحة الفرصة
ل�ي ..للقاء به�ذه الوجوه الطيبة ولالس�تفادة من أفكاره�م وآرائهم إن
شاء الله.
عنوان الحديث  :المشكل الطائفي والمسؤولية الوطنية.

(*) ندوة امللتقى الثقايف املنعقدة بتاريخ 12شوال 1425هـ املوافق 2004/11/ 24م .
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مجتمع من المجتمعات
من نافلة القول أن نبدأ حديثنا بأنه ال يخلو
ٌ
من وجود المش�كالت الداخلية ،وحتى المجتمعات المتقدمة سياسي ًا
مجتمع
واجتماعي ًا فإنها تعاني من بعض المشكالت ،لكنها تختلف من
ٍ
إلى آخر.

فقب�ل يومين ،لعلك�م قرأتم في جريدة الوطن تقرير ًا عن سويس�را،
ولكن هذا المجتمع هو اآلخر ال
وأنه في كل  25مواطن هناك مليونير،
َّ
يخلو من وجود مش�كالت على المس�توى الشخصي وعلى المستوى
العائلي واالجتماعي.
الدول اإلسكندنافية مع التقدم االقتصادي والسياسي فيها ،فإنها ال
تخلو من المشكالت.

أم�ر طبيعي،
أي مجتمع وف�ي ِّ
فوج�ود المش�كالت ف�ي ِّ
أي بل ٍد هو ٌ
ولكن الفارق يكمن في أمرين:

في حجم المشكلة وعمقها :هناك مشكالت جانبية ،وأخرى عميقة
خطيرة.
والف�ارق الثان�ي التعام�ل مع المش�كلة :هل هو إهمال المش�كلة؟
تجاهله�ا؟ تكريس�ها؟ أو التصدي لها؟ ثم من يتصدى للمش�كلة على
المس�توى االجتماع�ي والوطن�ي؟ هل هناك ش�ريحة واس�عة تتحمل
مسؤولية التصدي للمشكالت التي يواجهها المجتمع والوطن؟ أم أن
تنص ً
ال من المس�ؤوليات ،كل جهة ُتلقي بالمس�ؤولية على الجهة
هناك ُّ
األخرى؟
هذان الفارقان بهما يمتاز وضع المجتمعات عن بعضها البعض.

المشكل الطائفي والمسؤولية الوطنية
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أما فيما يرتبط بالمش�كالت الداخلية ف�ي بالدنا ،فقد كان الحديث
ف�ي الماض�ي ع�ن مش�كالت داخلية ُجرم� ًا سياس�ي ًا وأمني� ًا ،وقد دفع
بع�ض الواعين من المواطنين ضريبة قاس�ية حينم�ا تحدثوا عن بعض
المشكالت الداخلية في الوطن.

وكان ي�راد الق�ول :ب�أن الوطن ال مش�كلة فيه ،وأن كل ش�ي ٍء على
م�ا ي�رام ،وأن المش�كالت ال توجد إال في نفوس وعق�ول المتحدثين
عنها.
ولك�ن بحم�د الل�ه ،م�ن التط�ورات الت�ي تبش�ر بخي�ر :إن مجال
الحديث عن المش�كالت واالعتراف بوجودها ق�د أصبح متاح ًا حتى
على مستوى اإلعالم الرسمي والصحافة المحلية.

أصب�ح هن�اك مج�ال لمناقش�ة المش�كالت الداخلي�ة الوطني�ة
الموج�ودة ..ضمن حدود طبيعية ..نأمل أن تتس�ع وأن تس�توعب كل
المشكالت القائمة مهما كانت..

فف�ي بالدنا مش�كالت ..وهذه المش�كالت في تص�وري نابعةٌ من
أمرين أساسيين..

�أو ًال :العامل ال�سيا�سي
مس�توى من
ألن الوض�ع السياس�ي في البالد ينبغ�ي أن يتطور إلى
ً
التقنين الدس�توري ،والمش�اركة الش�عبية الواس�عة ،التي تلت�زم إقرار
الصعد .ونرجو أن تكون البالد س�ائرة
حق�وق المواطن�ة على مختلف ُّ
كبير من تلك المشكالت
على طريق التكامل في هذا الصعيد...
ٌ
قس�م ٌ
نواجهها بسبب هذا العامل.
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ثاني ًا :العامل الثقافي
وج�ود ثقافة ش�ديدة األدلجة ف�ي مجتمعاتنا على حس�اب حقوق
سبب
اإلنس�ان وعلى حس�اب الحريات ،هذه الثقافة السائدة هي أيض ًا ٌ
رئيس إلفراز العديد من المش�كالت التي نعانيها داخل الوطن...ومن
ٌ
بين هذه المشكالت (المشكل الطائفي).
وحينم�ا نتح�دث عن المش�كل الطائف�ي ،نتحدث عن�ه ضمن هذا
الس�ياق ،ضمن سياق المشكل السياسي والمش�كل الثقافي ،وأن هذه
إفراز للعاملين األساسين في المعادلة.
المشكلة ٌ

المشكل الطائفي ـ كما هو معروف ـ يتجلى في أن فئة من المواطنين
تشعر بالغبن ،حيث يمارس تجاهها اإلقصاء والتهميش والتمييز بسبب
انتمائها المذهبي.
مذاه�ب متنوعةٌ وقديمة ف�ي تاريخ األمة.
وكما ه�و معروف هناك
ٌ
فبع�ض الفئ�ات وبعض الش�رائح من المواطني�ن بس�بب انتمائها لهذا
المذهب أو ذاك تعيش حالة من التمييز.

أعتق�د أن ض�رر ه�ذه المش�كلة ال ينحصر فيم�ن تق�ع عليهم هذه
المش�كلة .يعن�ي أبن�اء هذه الطائف�ة أو هذه الش�ريحة ،وإنم�ا هو ـ في
الحقيق�ة ـ ضرر وطني عام ،فالمش�كلة ليس�ت مش�كلة ه�ؤالء الناس
الذين يقع عليهم اإلقصاء أو التمييز ،وإنما هي مش�كلة تنعكس آثارها
السلبية على المستوى الوطني العام.

أي ٍ
لون من ألوانه عرقي ًا أو طائفي ًا أو سياسي ًا أو قبلي ًا،
ألن التمييز في ِّ
وطن فإن له انعكاسات خطيرة..
حينما يكون في أي ٍ
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أو ًال :يضعف الوحدة االجتماعية والوطنية

ٍ
ٍ
ٍ
وطرف
متعال
طرف
ال يمكن أن تكون هناك وحد ٌة وطنية مع وجود
يش�عر بالغبن ،حتى لو كانت المظاهر وحدوية ،ولكن في الواقع هناك
ٌ
وخل�ل ..هذا الخلل س�يتفجر عند أق�ل امتحان ،وعند أبس�ط
اهت�زاز
ٌ
مواجهة ..فالتمييز الطائفي يؤثر على الوحدة الوطنية.
ثانيًا :يضعف االستقرار السياسي واالجتماعي

ألن م�ن يق�ع علي�ه التمييز ق�د يصبر علي�ه ،وقد يس�كت عنه لمدة
م�ن الزمن ،لكن�ه في يو ٍم ما ،ق�د يفكر في الدفاع عن نفس�ه ..قد يفكر
ف�ي اس�ترداد بعض حقوق�ه ،وقد يصع�ب التحكم في طرقه وأس�اليبه
للدف�اع ع�ن حقوق�ه ،وبالتال�ي يصب�ح الوط�ن مفتوح ًا عل�ى مختلف
االحتماالت.

فوجود حالة من التمييز تعني ضعف ًا وثغرة في االس�تقرار السياس�ي
واالجتماعي في الوطن.
ثالثًا  :يعطي الفرصة لالستغالل الخارجي

كل بل�د ..ل�ه أع�داء ،وهن�اك طامع�ون ،أو ال أقل نحن كمس�لمين
وش�رقيين يطي�ب لن�ا أن يتضخ�م عندن�ا الش�عور بوج�ود المتآمري�ن
واألعداء.

بن�اء عليه ،وحس�ب التفاوت ف�ي درجات وجود األع�داء ووجود
ً
التآم�ر الخارج�ي ،فإن وجود مش�كلة تميي�ز وإقصاء لبعض الش�رائح
واألطراف يعطي الفرصة للجهات الخارجية ،ألن الجهات الخارجية
تبح�ث عن مثل ه�ذه الثغرات من أجل إضعاف ه�ذا البلد ،ومن أجل
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إضعاف هذا النظام ،ومن أجل إضعاف هذا المجتمع.

وقد تس�تفيد من طرح ش�عارات معين�ة ظاهرها الدف�اع عن حقوق
هذه الفئة أو تلك األقلية.
رابعًا :وأد الكفاءات وشل الطاقات:

ألن ه�ذه الفئ�ة الت�ي يقع عليه�ا التميي�ز والتهميش س�وف ال تجد
المجال مفتوح ًا أمام كفاءاتها وطاقاتها لكي تبدع وتشارك.
ستوصد أمامها أبواب ،وسوف ال يفتح لها المجال ،إن حالة التمييز
تسبب وأد الطاقات والكفاءات والخاسر هو الوطن.

هذه أبرز األضرار من وجود تمييز طائفي .عندنا في المملكة نعاني
يختلف في تقدي�ر حجمها ،لكن ال أحد
م�ن وجود هذه المش�كلة .قد ُ
يستطيع إنكار وجودها.
فاألس�باب واضحة وه�ي في الغالب تتكئ على س�بب ديني ،على
اعتبار أن نظام الحكم له مذهب ومدرسة دينية رسمية ،وهي المدرسية
السلفية.
ٌ
موق�ف حاد تجاه ال�رأي اآلخ�ر ..المذاهب
ه�ذه المدرس�ة لديها
األخرى ،ومن جملتها الشيعة وفئات أخرى.
ال أقول إن هذا المشكل يعاني منه الشيعة فقط ،ولكن هم األنموذج
األبرز للمعاناة على هذا الصعيد.

هذه المش�كلة الموجودة ،كي�ف ينبغي التصدي له�ا؟ كيفي ينبغي
معالجته�ا؟ ووطنن�ا اآلن ٌ
مقبل عل�ى مرحلة أصبح الحدي�ث فيها عن
عاما؟
اإلصالح والتطوير والحوار الوطني حديث ًا ًّ
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القيادات السياس�ية في الدولة تتحدث بهذه اللغة ،اإلعالم يتحدث
بهذه اللغة ،شرائح كثيرة من الشعب تتكلم بهذا االتجاه.

كي�ف يمكنن�ا أن نواج�ه ه�ذه المش�كلة مواجه�ة صحيح�ة
ونتجاوزها؟
لي�س من أجل المتضررين األساس�يين من وجوده�ا ـ فقط ـ وإنما
من أجل مصلحة الوطن كله.
يب�دو ل�ي أن المس�ؤولية يجب أن تك�ون مش�تركة ،وإن كان حجم
المسؤولية على كل طرف قد يختلف ،ولكنها مسألة مشتركة.

أو ً
ال :المتض�ررون أنفس�هم م�ن التميي�ز الطائفي – وهم الش�يعة –
يتحملون ِقسط ًا من المسؤولية ..عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم
تجاه هذا المشكل.
جزءا من هذه المشكلة.
ثاني ًا :العنصر السياسي :الدولة تتحمل ً

ثالث� ًا :النخبة الواعية من المواطنين من غير المتضررين مباش�رة من
جزءا من هذه المسؤولية.
هذه المشكلة يتحملون ً

اس�محوا لي أن أتحدث عن تصوراتي من خالل زمن من االهتمام
بهذا الموضوع.

حي�ث تولدت ل�دي بعض األف�كار حول ه�ذه المش�كلة ،وأرجو
أن يتع�اون الجميع ،الدولة والش�يعة أنفس�هم ،وأي جه�ة متضررة من
التميي�ز المذهب�ي ،وبقية المواطني�ن الواعين ..أن نتع�اون مع ًا لتجاوز
هذه المشكلة.

أب�دأ بالجانب الش�يعي ـ باعتباره نوع� ًا من النقد الذات�ي ـ وقبل أن
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نوزع المسؤوليات ..على اآلخرين ،علينا أن نتحمل مسؤوليتنا نحن.

ق�د ال يروق مث�ل هذه الحديث لكثي ٍر من الن�اس من أبناء المجتمع
الشيعي ،لكنني أتحدث أمام نخبة واعية ،وليس أمام جمهور عاطفي.

مسؤولية املواطنني الشيعة
فيما يرتبط بالشيعة هناك عدة عوامل:

الأول الطرح ال�سليم
جزء من قضايا الوطن ،وقد أشرت
الطرح السليم لقضيتهم التي هي ٌ
إلى أن معالجة هذه المشكلة هو بالمعالجة الشاملة إذا كان هناك تقنين
دس�توري ،وكان هناك مشاركة ش�عبية ،وحقوق مواطنة ،فمن الطبيعي
سوف ُتحل هذه المشكلة ،وإذا كانت الثقافة السائدة منفتحة واعية في
إط�ار حقوق اإلنس�ان ،واحترام حقوق المواطنة والحريات ،س� ُتعالج
هذه المشكلة مع بقية المشكالت.
س�يحل كل
إنن�ي ُأدرك ب�أن المعالجة باإلصالح الش�امل هو الذي
ُ

هذه المش�كالت ،ولك�ن في بعض األحي�ان قد ُتس�لط األضواء على
مش�كلة بعينه�ا ،مع اإلدراك أنها جزء م�ن كل ،وأن المعالجة يجب أن
تكون ضمن سياق شامل.
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الشيعة يجب أن يتوخوا الطرح السليم لقضيتهم..

فالسكوت عن المشكل خطأ ،ليس مطلوب ًا منهم أن يسكتوا على ما
يشعرون به من غبن وإقصاء ،ومن تهميش وتمييزٌ .
خطأ كبير أن يكون
هناك حالة من السكوت.
وف�ي الثقاف�ة الديني�ة الش�يعية الس�ائدة ،هن�اك م�ن يدع�و الن�اس
للس�كوت ،وانتظار الفرج ،حتى يخ�رج صاحب العصر والزمان ،وأن
مكت�وب عليه�م أن يعيش�وا ط�وال حياتهم مس�تضعفين ،وأن
الش�يعة
ٌ
اإلنسان يجب أن يصبر على القضاء والقدر.

ن�وع م�ن الثقافة الس�ائدة تنش�ر حالة م�ن الي�أس واإلحباط
هن�اك ٌ
والشعور بالعجز.
كبيرا من هؤالء الناس ال يفكرون أو ال يجتهدون في
تجعل قس�م ًا ً
طرح قضيتهم وهذا خطأ!

الط�رح المتش�نج واالنفعال�ي هو اآلخر خط�أ .فما ه�و المطلوب
إذن؟

وس�عي في طرح
اجتهاد
م�ن وجهة نظري ..يمك�ن أن يكون هناك
ٌ
ٌ
ه�ذه القضي�ة ،ولكن ضم�ن اللغ�ة الوطني�ة ،واإلسلامية الوحدوية،
طرح متش�نج فإنه ُيس�يء
ٍ
وبش�كل موضوعي مناس�ب ،أم�ا إذا حصل ٌ
للقضية بدل أن يخدمها.

بالتأكي�د ال تس�تطيع أن تضب�ط مش�اعر الناس وعواطفه�م ،وهناك
بع�ض الظروف ق�د تدفع إل�ى حالة من الحم�اس واالنفع�ال ،ولكننا
نتحدث عن سياق عام ،ونهج عام...
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في النهج العام :ينبغي لهؤالء المواطنين أن يطالبوا بحقوقهم ،وأن
ال يسكتوا عن معاناتهم ،أن يطرحوا ما يرونه حق ًا لهم ،أن يتحدثوا عنه
أمام المس�ؤولين ،وأمام بقية الناس ،وأمام وس�ائل اإلعالم ،بمختلف
الطرق والسبل.

واجتهاد ف�ي المطالبة بالحقوق وكما في
جد
يج�ب أن يكون هناك ٌ
ٌ
النصوص الدينية:
َ
�رونَ ﴾((( ،وروي عن
كقول�ه تعالى﴿ :إِ َذا أ َص َاب ُه ُ
�م ا ْل َب ْغ ُي ُه ْم َين َت ِص ُ
الرسول Aأنه قال« :الساكت عن الحق شيطان أخرس((( ،وكما قيل:
«ما ضاع حق وراءه مطالب» ،حيث ال يصح أبد ًا السكوت عن الحق.
وأش�ير هن�ا إل�ى أن المطالب�ة بالحق ليس�ت حالة طائفي�ة ..بعض
األط�راف تس�تنكر على من يطالب بح�ق ..أنت طائف�ي ألنك تطالب
بحقك .وهذا خطأ!
الطائفي هو من يسلب هذا الحق وليس من يطالب بالحق.

شعور باإلحباط
سكوت وأن ال يكون هناك
فيجب أن ال يكون هناك
ٌ
ٌ
والي�أس ،وإنم�ا يج�ب أن يحملوا قضيته�م ،وأن يتحدث�وا عنها ،وأن
يطرحوها طرح ًا سليم ًا معتد ً
سيء إليها.
ال ،بما يخدم القضية وال ُي ُ

الثاني :االهتمام بال�ش�أن الوطني العام وتعزيز الدور الوطني
ال يص�ح له�ؤالء المواطنين الش�يعة أن يحاصرهم همهم الخاص،
الهم الوطني العام.
الهم الخاص غالب ًا على ِّ
فيصبح ُّ
((( سورة الشورى :اآلية .39
((( سابق :السيد /فقه السنة ج 2ص ،611الطبعة الثالثة1977 -م -دار الكتاب العريب -بريوت.
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ق�د يك�ون م�ن مصلح�ة أط�راف أخ�رى أن تدف�ع الش�يعة به�ذا
االتج�اه ،حتى يتقوقعوا وحتى ينحص�روا ،ضمن هذا العنوان الخاص
واالهتمام�ات الخاصة ،وقد يق�ول قائل :نحن ليس لنا ش�أنٌ بالوضع
تفكي�ر
الع�ام ،نح�ن ..وضعن�ا ،وقضيتن�ا ،وأمرن�ا ،ومنطقتن�ا ،وه�ذا
ٌ
خاطئ!

ينبغي لهم أن يتساموا على هذه الحالة ..أن يحملوا قضيتهم ضمن
إطاره�ا الطبيع�ي ،وأن ال يضع�ف ف�ي نفوس�هم وتفكيره�م وعملهم
وضع ع�ا ٍم موجو ٍد..
ج�زء من
اله�م الوطن�ي ..خاصة وأن مش�كلتهم
ٍ
ٌ
ُّ
ٌ
ش�امل
إصالح
وال يمكن حل هذه المش�كلة بالكامل إال إذا كان هناك
ٌ
ٌ
شامل.
وتطوير
كما أننا من س�ياق التاريخ ،ومم�ا نراه في الواقع المعيش ..نجد أن
اإلنسان كلما حمل قضية أكبر ،أصبح في موقع متقدم ..وتكون قدرته
على حمل قضيته الخاصة أكبر وأسمى.

عربا ومس�لمين ـ حصرنا أنفس�نا في قضايانا
وم�ن المؤس�ف أننا ـ ً
يؤسس
الخاصة وتركنا الش�أن الكوني والش�أن اإلنساني العام ..غيرنا ِّ
ٍ
مؤسس�ات
مؤس
س�ات للدفاع عن حقوق اإلنس�ان في العالم ..ينش�ئ ّ
ّ
أطب�اء بال ح�دود ..ينش�ئ إغاثة إنس�انية ،أما نح�ن إذا ارتقت ش�يمتنا
ننش�ئ منظمة عربية للدفاع عن حقوق اإلنسان العربي ،أو منظمة إغاثة
للمسلمين ..أعتقد أن هذا من نقاط ضعفنا..
كلم�ا ارتقى اإلنس�ان بطرحه ..بهمه ..أصبح ف�ي موقعية متقدمة..
واستطاع أن يخدم همه الخاص خدمة أفضل..
وكذل�ك تعزي�ز ال�دور عل�ى المس�توى الوطن�ي ،ب�أن يعم�ل أبناء
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وعلميا
واقتصاديا
وإعالمي�ا
هذه الش�ريحة على تعزي�ز دورهم ثقافي� ًا
ً
ً
ً
واجتماعي�ا ..أن تك�ون لهم المب�ادرة باتجاه مختل�ف القضايا ،وعلى
ً
الص ُعد ..ضمن إطار التنافس اإليجابي..
مختلف ُّ

أن يأخ�ذوا دوره�م على المس�توى الوطني ..س�يكون هذا أفضل
خدم�ة يقدمونه�ا ألنفس�هم ولقضيتهم ،من خالل تب ِّن�ي الدور الوطني
العام...

الثالث :االنفتاح
نح�ن الش�يعة ..من المؤس�ف ج�د ًا أنن�ا اس�تمرأنا حال�ة االنطواء
واالنغالق  ..قد يقول قائل :أننا ُدفعنا إليها .صحيح .ولكننا اس�تمتعنا
به�ا ف�ي كثير م�ن األحي�ان .وأصبح�ت حركتنا عل�ى مس�توى جهاتنا
الدينية ،ومستوى رجال أعمالنا ،شخصياتنا ،نتحرك مع بعضنا البعض،
ولك�ن انفتاحنا على اآلخرين ف�ي المحيط الوطني ،على أبناء المناطق
ّ
والمذاهب والتوجهات األخرى انفتاح محدود..
كما أن شبابنا في الجامعة يصبح لهم تكتلهم الخاص ..أبناؤنا الذين
يعمل�ون ف�ي المناطق األخرى غالب� ًا ما ينطوون على أنفس�هم ،ضمن
تجمعهم الخاص ،بعضهم يتجاوز هذه الحالة ولكنهم محدودون.

أنا اعتقد أن حالة االنفتاح أو ً
ال ..لمصلحتهم كمواطنين وكشريحة..
وثاني ًا ..العقل السليم يدفع بهذا االتجاه والدين أيض ًا ..األئمة صلوات
الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يدفعون شيعتهم لالنفتاح ،مع أنهم
َ
ظروف االضطهاد.
كانوا يعيشون

لك�ن األحادي�ث الواردة لش�يعتهم« :ع�ودوا مرضاهم ،واش�هدوا
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جنائزه�م ،واش�هدوا لهم وعليه�م ،وصلوا معهم في مس�اجدهم»(((،
«رح�م الله عبد ًا حببنا إلى الناس»((( «كونوا لن�ا زين ًا ،وال تكونوا علينا
شين ًا ،حببونا إلى الناس ،وال تبغضونا إليهم»(((.

م�ن األحادي�ث الجميلة التي قرأته�ا مؤخر ًا ..أن رج ً
ال كان يس�أل
اإلمام الصادق Eيقول له« :إني ألكره الصالة في مساجدهم ـ يقصد
أه�ل الس�نة ـ ،فق�ال :ال تك�ره فما من مس�جد بني إال على قب�ر نبي أو
وص�ي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رش�ة من دمه فأح�ب الله أن يذكر
فأد فيها الفريضة والنوافل،
واقض فيها ما فاتك»(((.
ِ
فيهاَّ ،

يري�د اإلم�ام من ه�ذا القول :أن المس�جد قداس�ته لكونه مس�جد ًا
مرتبط ًا بالله ..وبعيد ًا عن التصنيف المذهبي ،إن هذا ما تدفع إليه ثقافة
المذهب ،وتعاليم اإلسلام تش�جع اإلنسان المس�لم أن يكون منفتح ًا
على اآلخرين ال أن يكون منغلق ًا.

((( احلر العاميل :حممد بن احلسن /وسائل الشيعة ،ج 8ص 301ح ،.10724ط ،1993 ،1مؤسسة آل
البيت إلحياء الرتاث -بريوت.
((( الكليني :حممد بن يعقوب /الكايف ج 8ص 192ح ،293دار األضواء1405 ،هـ -بريوت.
((( وسائل الشيعة ج 12ص 8ح.15502
((( الكايف ج 3ص 370ح.14

مسؤولية الدولة
�أو ًال :تفعيل مبد�أ الم�ساواة بين المواطنين:
وه�ذا ما تح�دث عنه النظام األس�اس للحك�م في البل�د ..فالنظام
األساس تحدث عن المساواة بين المواطنين ،والدولة ينبغي أن تعجل
تفعيل هذه الحالة ،بأن تكون هناك مساواة حقيقية بين المواطنين على
الص ُعد.
مختلف ُّ

ثاني ًا :ن�شر ثقافة الت�سامح
الدولة بوس�ائل إعالمها وبمناهج التدريس ،عليها أن تس�عى لنشر
ثقافة التس�امح وأعتقد أننا نحتاج إلى حالة طوارئ على هذا الصعيد..
لماذا؟
والحض على الكراهية ووضع
ألنن�ا عانينا كثير ًا من ثقافة اإلقص�اء
ّ
الحواجز بين المواطنين الختالف آرائهم ..مذاهبهم ..توجهاتهم.
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االنتق�ال م�ن ه�ذه الحال�ة إلى أخ�رى يس�تلزم مضاعف�ة الجهود،
وإعالميا ،من أجل تدشين
تربويا
وإطالق برنامج ثقافي تنويري واسع،
ًّ
ًّ
مرحلة جديدة ليتجاوز الوطن آثار تلك الثقافة اإلقصائية.

ثالث ًا :تجريم ثقافة الكراهية والتحري�ض عليها
لي�س مقبو ً
ال أبد ًا أن يكون هناك تحريض على الكراهية ،واإلس�اءة
إل�ى ش�رائح م�ن المواطنين في وس�ائل اإلعلام ،وفي فتاوى ُتنش�ر،
والدول�ة ال تح�رك س�اكن ًا ..والغري�ب أن�ه ف�ي الوقت ال�ذي يكثر فيه
ال�كالم وتص�در بيان�ات من هيئة كب�ار العلم�اء ضد التكفي�ر وتخطئة
المكفري�ن ..ف�ي الوق�ت نفس�ه يصدر من بع�ض العلماء م�ا مضمونه
التكفير ضد ش�رائح من المواطنين .وكأن التكفير المحظور والممنوع
ه�و تكفير الدول�ة فقط ..وجماع�ة الدولة ..أما إذا كفّ�رت اآلخرين..
فخذ حريتك ..ليس ممنوع ًا!

في جريدة رس�مية وقبل أش�هر قليل�ة ..أحد كب�ار العلماء يخاطب
الدكت�ور عبدالعزي�ز التويج�ري المدير الع�ام لاليسيس�كو ،ألنه كتب
مق�ا ً
ال حول موضوع كش�ف وجه الم�رأة وقال فيه إن الش�يعة إخواننا،
يقول( :وأما قول األستاذ التويجري ـ إن الجعفرية اإلمامية إخواننا في
الدين وأنهم مجتهدون قد يخطئون ،فنقول له :أو ً
ال :األخوة في الدين
إنم�ا تك�ون مع االتفاق في العقيدة والعبادة ـ وهم ليس�وا على عقيدتنا
وعبادتنا ـ أما أنهم مواطنون فنعم هم مواطنون ـ والمواطنة غير األخوة
(((
وتمر المسألة ...ال أحد
في الدين ـ)  .وبالتالي يخرجهم عن اإلسالم ّ
((( موقع شبكة الرد 2004/7/14 ،alradnet.comم ،عنوان املقال (حجاب املرأة دل عليه الكتاب
والسنة).
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تكفير ..ال أحد يعترض على كالمه ..ال ُب َّد من تجريم ثقافة
يقول له هذا
ٌ
س�واء من الش�يعة أو السنة ..من اإلسالميين أو
أي طرف
الكراهية من ِّ
ً
ٍ
طرف من األطراف.
أي
الليبراليين ..أو من ِّ

مسؤولية النخبة الوطنية الواعية
�م ال ينبغي أن
النخب�ة الوطني�ة ينبغ�ي أن تحمل هذا
اله�م ..فهو َه ٌّ
ّ
يقتص�ر االهتمام به والحديث حوله في حدود المتضررين به مباش�رة،
بل سيكون موقفهم ليس بقوة اآلخر.
نح�ن نج�د أنموذج ًا في أمريكا مث ً
ال تج�اه التمييز العنصري ،كانت
هن�اك جماع�ات من البيض يتبن�ون الدفاع عن حقوق الس�ود ..ونحن
نج�د اآلن حت�ى في إس�رائيل جماع�ات من اليه�ود من اإلس�رائيليين
يتعاطفون مع الفلسطينيين ..طبع ًا ..األمثال تضرب وال تقاس.
يحت�اج أن تعتب�ر النخب�ة الوطني�ة هذه القضي�ة قضيته�ا ،وتمارس
دوره�ا عل�ى ه�ذا الصعيد ،للمس�اهمة في تبن�ي المعالجة ..بالتبش�ير
بثقافة التس�امح ،وقبول التعددية والرأي اآلخر ،وإدانة حاالت التمييز
عملي ًا ،والمطالبة بتجريم هذه الحالة..
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توصلت إليها من خالل
أكتف�ي بهذا القدر ..فه�ذه آراء ومقترحات
ُ
اهتمامي بهذا الشأن ،وهو يهم الجميع فأرجو أن يفيدني اإلخوة ،وهم
نخبة واعية مثقفة بآرائهم ومداخالتهم ..وشكر ًا لكم..

والحم�د لل�ه رب العالمي�ن وصل�ى الل�ه عل�ى نبين�ا محم� ٍد وآل�ه
الطاهرين..

املداخالت
مدير الندوة األستاذ حمد الباهلي:

ش�كر ًا لس�ماحة الش�يخ حس�ن الصف�ار ،وأج�د اآلن أنن�ي لم أكن
مخطئ ًا حينما قلت أنه ال بد أن يكون لديه إضافة على المشروع النبيل،
مشروع خدمة هذا البلد وأهله.
تعليق بسيط قبل أن أتيح المجال لآلخرين وهو:
وفي الواقع لي
ٌ

ما يخص تشخصيه للحالة ،لما يجب أن يقوم به اإلخوة الشيعة كفئة
نوع من اإلقصاء ،وفي مجال مقاربة األفكار المطروحة
يم�ارس عليها ٌ
في هذا االتجاه ..أجد حقيقة من خالل الرصد ،ومن خالل المعايش�ة
له�ؤالء الن�اس المهتمين بالش�أن العام ،بأن س�ماحة الش�يخ قد وضع
إصبعه على الجرح الذي نعاني منه جميع ًا ،كفئة واعية على المس�توى
الوطني.
موجود ،وال بد أن يكون له أسبابه،
كل ما أش�ار إليه سماحة الشيخ
ٌ
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وأظن أنه بتس�ليط الضوء كما أش�ار إلى ذلك ..يمكننا أن نخطو خطو ًة
إلى األمام ،بمعرفة هذه األسباب التي أشار إليها فضيلته.

أو ّد أيض� ًا أن أش�كر الجميع على ه�ذا اإلصغاء الجدي ،وس�أفتح
حب ،أن تك�ون المداخلة في
ب�اب المداخلات ،وأرجو وأكرر ب�كل ّ
حدود دقيقتين أو ثالث دقائق ،إال أن يكون لدى الشيخ رغبة أن يستمر
المداخل.

أيض ًا في مس�ألة األسئلة أرجو أن ال تتعدى األسئلة سؤالين ..يعني
أن ال يك�ون هن�اك ثالثة أو أربعة أس�ئلة ،أو أن يطرح س�ؤال ثم يجري
شرح هذا السؤال ،بحيث يصبح وكأنه مداخلة ..شكر ًا..

المداخلة الأولى
األس�تاذ رياض بو خمسين* :من خالل الطائفية ..ما مدى مفهومكم
للم�وروث الش�امل ل�دى جمي�ع األطي�اف اإلسلامية وبالخصوص
الشيعة ،فالتصدي للموروث األسطوري ـ إن صح التعبير ـ أو الخرافي
في بعض األحيان ..ما مدى قابلية المثقف لنش�ره ..هذا المفهوم لكي
ً
فاصلا واقعي ًا وحقيقي ًا ،بين ما هو أس�طوري وبين ما هو ديني،
يجع�ل
وع�دم اتهام المثق�ف بأنه ينتمي إل�ى تيارات ش�يوعية ليبرالية وما إلى
ذلك؟
الش�يخ الصف�ار :كل المذاه�ب والطوائف ش�يعة وس�نة حصل في
تراثه�م تش�ويهات وإضاف�ات ،م�ن الن�وع الذي تس�ميه أس�طوريات
وخرافي�ات ..وواجب العلم�اء الواعيين ،وواج�ب المثقفين أيض ًا أن
(*) رجل أعامل.
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يدعوا للتصحيح ،واإلصالح الفكري والثقافي.

لكنن�ي أعتق�د أنه في بعض األحيان يك�ون المطلوب الحفاظ على
حال�ة من الوح�دة االجتماعي�ة والوطنية ،خاص ًة في بع�ض الظروف،
فق�د يك�ون الحديث ع�ن فكرة معين ٍة ،أو قضية معينة ،يس�بب إش�كال
داخ�ل المجتم�ع ،خاص�ة أن هن�اك من ينتظ�ر مثل هذه الف�رص لكي
ُيح�دث انقس�ام ًا داخل المجتم�ع ،حول هذه الفك�رة أو تلك ،ولذلك
أن�ا مع اإلصالح الفك�ري والثقافي ،ومع غربلة الت�راث مما لحق به..
ولكنني في الوقت نفسه أدعو إلى مراعاة هذا الجانب ،بحيث ال نخلق
صراعات جانبية في داخل المجتمع.
وهي قد تعطي دور ًا أكبر للجهات المحافظة ،ألن بعض المحافظين
يبحث عن قضية يشتغل بها ..فإثارة مسألة معينة تعطيه فرصة بأن يطرح
نفسه أنه يدافع عن ثوابت العقيدة.

فعلين�ا أن ن�وازن بي�ن ض�رورة اإلصلاح الفك�ري الثقاف�ي ،وبين
الحفاظ على الوحدة العامة في المجتمع ،وأن يكون هناك توازن على
هذا الصعيد.

المداخلة الثانية
األس�تاذ عبدالله بوحليق�ة* :نشكر سماحة الشيخ حسن ،شيخ حسن
كيف يقرأ الحاكم المشكل الطائفي؟
مدير الندوة :إذا كان هناك سؤال مشابه أو قريب منه؟

(*) رجل أعامل.
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المداخلة الثالثة
األستاذ عبدالله عبدالباقي* :إضافة أو امتداد للسؤال السابق..

قضي�ة الموازنة بين الطرح الصائب من ِقبل الش�يعة تجاه المش�كل
الطائفي هي قضية الدولة..

أعتق�د أنها قضية تجريبية ،ال نس�تطيع مباش�رة أن نحك�م بأن هناك
طريقة صائبة وحكيمة ودقيقة ،في التعامل مع الدولة ،بالنسبة للمشكلة
الطائفية ،ألن ذلك محكوم برؤية الحاكم التي نتحدث عنها ،ثم من هو
الحاكم ،ومن هو المتحكم في الرؤية؟ وبالتالي هو في بعض األحيان
يس�تغل قدرت�ه م�ن أج�ل الترويج ل�ه ،وليس م�ن أجل حل المش�كل
الطائفي..

الش�يخ الصفار :ال أس�تطيع أن أتحدث نيابة ع�ن الحاكم فأقول هو
كي�ف يق�رأ؟ لكن م�ا بدا لي من خلال بعض المؤش�رات ..في بعض
األحي�ان ُص�ور للحاكم أو لبعض أجهزة الحكم ..ب�أن هذه الطائفة أو
تل�ك مصدر قل�ق أمني ،بس�بب تضخيم موض�وع الوالء له�ذه الجهة
أو تل�ك ،أو أن تمذهبه�م به�ذا المذهب ال يجعله�م مخلصين الوالء
للنظ�ام ،فلذلك بعض الجهات قد تنظر إلى الش�يعة باعتبارهم مصدر
قل�ق أمني ..للتش�كيك ف�ي والئهم السياس�ي ..هذه ناحي�ة هناك أدلة
ومؤشرات عليها..
الناحية الثانية :الحاكم باعتباره التزم المنظار الديني الس�لفي ..فإنه
ف�ي كثير م�ن األحيان ينظر إلى الش�يعة م�ن خالل ه�ذا المنظار الذي
(*) ناشط حقوقي.
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التزمه ،ألن المدرس�ة التي ينتمي إليها تقول أن الشيعة كذا وأن الشيعة
كذا ...فتكون عنده نظرة معينة تجاه الشيعة من الناحية الدينية.

فهن�اك نوع م�ن القل�ق األمني بس�بب التش�كيك في درج�ة الوالء
نوع من التشكيك الديني بسبب التزام آراء المدرسة
السياسي ..وهناك ٌ
السلفية.
فيما يرتبط بالمداخلة الثالثة:

أناس يفكرون ..هؤالء يجب أن يتشاوروا
كل مجتمع فيه عقول وفيه ٌ
فيما بينه�م ..يتداولون الرأي ،وبالتالي يصلون إلى الطرح الذي يرونه
أنس�ب لخدم�ة موضوعه�م وقضيتهم ،وق�د يكون هن�اك اختالف في
اآلراء في بعض المواقف والمس�ائل ،لكن حتى هذا االختالف ما دام
ضمن إطار خدمة القضية يجب أن يكون مقبو ً
ال.
في تصوري من األخطاء الشائعة في عالمنا العربي:

رأي دين�ي يته�م الرأي اآلخر بأنه خارج اإلسلام،
أي ٍ
أن صاح�ب ِّ
أي رأي سياس�ي يته�م ال�رأي اآلخ�ر بأنه خيان�ة ..علينا أن
وصاح�ب ِّ
نخ�رج من هذه الحالة ،فكما أن لك الحق في أن يكون لك اجتهاد بأن
هذا مناس�ب أو غير مناس�ب ،لآلخر الحق في أن يقول أن هذا مناسب
أو غير مناسب...
أي رأي ينبغي أن
فليتش�اور المهتمون فيما بينهم ..وإذا اختلفوا في ِّ
يعترفوا لبعضهم البعض بحق االختالف في الرأي.

وكل القضايا السياسية التي تطرح على مستوى العالم ،قد ال يتوحد
المهتمون في تلك القضية في كل آرائهم السياسية.
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تج�اه القضي�ة الفلس�طينية نج�د أن الفصائ�ل الفلس�طينية آراؤه�ا
مختلفة .وكذلك في داخل أمري�كا الحزب الديمقراطي والجمهوري
يختلفون.

فلي�س مطلوب� ًا م ّنا كمجتمع ش�يعي أن تتطابق آراؤن�ا في كل قضية
كأي مجتمع يمكن أن نختلف...
وفي كل تفصيل ِّ

المداخلة الرابعة
األس�تاذ باقر الشماس�ي* :نشكر سماحة الش�يخ حسن الصفار على
ه�ذه المحاض�رة القيمة ..فالقضي�ة الطائفية ه�ي اآلن الهاجس األكبر
ل�دى المجتمع الس�عودي ككل ،ولكن أعتقد أن هن�اك قصور ًا وخل ً
ال
في نفس الطائفة الشيعية..
مث ً
ال :هناك تطرف في الفريق السني وتطرف في الفريق الشيعي..

ف�ي ي�و ٍم من األيام س�معت أحد المش�ايخ الس�لفيين في أمس�يات
رمضان ،سأله أحد المتداخلين ..ما رأيك أن أزوج ابنتي من شيعي؟

ً
قائلا :ال .ال يج�وز ،يص�ح أن تزوجها يهودي� ًا ،نصراني ًا
ف�رد عليه
ولكن ال يصح أن تزوجها ش�يعي ًا ألنهم يس�بون الخلفاء ..هذا أنموذج
من التطرف في الفريق اآلخر.
نحن أيض ًا لدينا تطرف ..وهذا الداء في قضيتنا وحقوقنا ،فقد س�بق
أن اقترح�ت بأن يكون هناك مجلس ش�يعي يتناول ه�ذا التطرف على
المنبر الحس�يني ،لتوعية هؤالء المتطرفين من مس�تمعين بسطاء ،ومن
أصح�اب عمائ�م يصع�دون المنبر يضخ�ون ثقافة التط�رف ،وهذا لن
(*) كاتب.
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يوصلن�ا إلى وئام بين كل الطوائف ،وال�داء فينا ،ويجب أن نعالج هذه
القضية..

المداخلة الخام�سة
األس�تاذ عبدالمحسن الشبل* :ش�كر ًا فضيلة الشيخ وشكر ًا للقائمين
على هذه الديوانية ..أنا في الواقع لدي ثالث نقاط أحببت ذكرها..

النقط�ة األولى :ذكر الش�يخ في البداي�ة مثا ً
ال عن التميي�ز الطائفي،
نح ّملها أكبر مما تحتمل ،يعني قد يكون هذا اجتهاد
أعتقد أننا أحيان ًاُ ..
الشخص المسؤول وإذا تجاوزت إلى غيره حلت األمور..

والمثال الواضح :هذه كلية البنات الطبية حينما استبعدوا مجموعة
معين ،فحينما تجاوزوا
من فتيات القطيف ،وكان ذلك باجتهاد شخص َّ
ه�ذا الش�خص إلى ش�خص أعلى منهُ ..حلت المش�كلة بكل س�هولة
وعادوا إلى الكلية..
فأعتقد أننا أحيان ًا نضع األمور في غير مكانها..

النقط�ة الثاني�ة :الش�يخ تكل�م ع�ن تقنين وتجري�م ثقاف�ة اإلقصاء،
وكالم الشيخ صحيح ،صحيح أنه اآلن توجد الصحافة ...لكن ال يزال
التجري�ح في اإلخوة الش�يعة قائ�م ،واإلنترنت كذل�ك ..وفي الطرف
اآلخ�ر الش�يعة على المنابر الحس�ينية في القطيف واألحس�اء يس�بون
عاطفيا
الصحاب�ة ..وال ندخ�ل في تفاصيل ديني�ة ..لكنها على األق�ل
ًّ
مرفوض�ة لدى الس�نة ،فهن�ا صحافة وهن�اك مناب�ر ،وكالهما متصالن
(*)موظف يف رشكة أرامكو السعودية.
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بالناس ،واالثنان يثيرون القضية..

النقطة الثالثة :أعتقد متى ما فتح باب الطائفية لن يغلق أبد ًا ..فأرجو
س�واء من
أن نرتقي على الطائفية وال نجعل المغرضين وأعداء الوطن
ً
الداخ�ل ومن الخ�ارج أن ينتهزوا هذه الفرصة ،ويجعل�وا من الطائفية
كعالق يعلقون عليه كل مشكالتهم.
َّ
مدير الندوة :إذا سمحت لي ،أنا استأذنت فضيلة الشيخ باإلجابة..

قبل قليل من خالل محاضرة الش�يخ تحدث عن اإلش�كاالت التي
لدى الش�يعة في مقاربته�م لواقعهم ،وفي محاول�ة التصدي كمحاولة
للمساهمة من خالل البعد الوطني ،لرفع الضيم عنهم.

يمكن أن أكون قريب ًا من الثقافة السائدة في الرياض ،وأنا ال أتحدث
سياس�يا ..ب�ل كواق�ع ..وأظن أن�ه هناك ش�يئ ًا واقع ًا وملموس� ًا ،يمكن
ًّ
محاول�ة إضف�اء الجانب العاطفي م�ن أجل الوصول إلى مس�اواة بين
فئات بينها إشكاالت على األرض وفي الوجدان ،توجد قيم وبالمقابل
إشكال يقع على فئة الشيعة تحديد ًا.
وهناك اتجاه قد يكون ذا نية حسنة للقول بأن هذه كلها زوابع ..وأنه
ليس ثمة تشريع أو تنظيمات تقول بوجود هذه الفروق ،وأنه أيض ًا نحن
السنة ،والشيعة أيض ًا لديهم متطرفون وإلى آخره..

ه�ذا يدخ�ل حقيقة فيما يس�مى إما بدفع الش�يعة إلى اس�تمراء هذا
الوض�ع ،أو بع�دم النظر بواقعي�ة إلى ما هو ملم�وس وموجود ،هنالك
ٍ
ٍ
ومتعال عليه...
متعال
وهذا إذا كانت حتى التش�ريعات تحمل هذا ،فكل إنس�ان ذو حس

المشكل الطائفي والمسؤولية الوطنية

49

س�نيا بأن يجد ه�ذه الفروقات،
س�ليم ليس ش�رط ًا أن يكون
ش�يعيا أو ًّ
ًّ
وبالتالي الجهد في تقديري الشخصي ينصب من خالل البعد الوطني،
وه�ذا ال ينتقصهم ،وال يبرزهم كأناس ..كقضية فئوية ..بقدر ما يش�ير
إلى واقع س�يء وواق�ع مرفوض ،على المس�توى الدين�ي واألخالقي
واإلنس�اني ..فلا أتص�ور أن ثم�ة مب�ررات ..هن�اك حقائ�ق ..وكم�ا
أوردت ش�اهدتم في قناة  mbcالش�يخ ( )...ثم أش�ار سماحة الشيخ
إلى تصريحات مس�ؤولين في القض�اء وفتاوى لم يجف حبرها بعد...
فأظن أن هذا التعاطف النبيل بعدم اإلثارة ال يجب أن يختلط بشيء قد
يقود إلى المس�اواة المصطنعة ،وإنكار أن ثم�ة ضيم ًا وغبن ًا يحدث...
شكر ًا...

المداخلة ال�ساد�سة
(لم يعرف نفس�ه) :السالم عليكم .....أكثر المداخالت كانت تركز
عل�ى أن المش�كلة الطائفية هي مش�كلة دينية بين الس�لفيين والش�يعة،
وأعتق�د أن ه�ذا الذي تفضل�ت بقوله يمت�د إلى  1400س�نة ،وأرجو
أن ال نجع�ل ه�ذا المش�كل حج�ر عثرة ونس�تغرق فيه ب�دل اإلصالح
السياسي..

ثاني� ًا :الليبرالي�ون أو التيار الليبرالي أو المفت�رض الفئة التي يراهن
عليه�ا ف�ي اإلصلاح ه�ي الفئ�ة المغيب�ة ....التي�ار الليبرال�ي ُيطالب
باإلصلاح ويرك�ن في الس�جن ..والتيار ال�ذي يفتي بالجه�اد والقتل
وباإلره�اب هو التيار الذي يس�رح ويمرح ،وأيض� ًا ..ننتظر أن يرضى
علينا لكي ُنطالب أو نمشي في مسيرة إصالح...
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أي من
قب�ل أيام ...أعل�ن مجلس ال�وزراء الكويتي بعدم مش�اركة ٍّ
هؤالء مش�ايخ اإلره�اب ...فلماذا لم نج�د انفتاح ًا أو ح�وار ًا بالذات
من س�ماحة الش�يخ مع التي�ار الليبرالي الذي ط�رح اإلصالح ويطلب
التفاع�ل م�ع اإلصالح بدل من االنفتاح على ه�ؤالء الذين ال يطالبون
باإلصالح...؟

ثالث� ًا :الش�يخ طرح بأن�ه توجد منظمات إنس�انية تطال�ب بالحقوق
اإلنس�انية ،بينما نحن لو افترضنا أننا أردنا أن نلجأ إلى هذه المنظمات
اإلنس�انية س�نجد أننا س�وف نرم�ى بالعمالة للخ�ارج وغي�ره ..وهذه
بأي
المنظم�ات وال�ـ  UNوهيئة حقوق اإلنس�ان ليس�ت له�ا عالقة ِّ
جهة أجنبية أو دولة معينة ،بل هي لإلنس�انية أجمع ...وحتى س�ماحة
الش�يخ في ع�ام 93م وما قبل�ه كان عمله منصب ًا على ه�ذه الجهة ،وما
حص�ل عليه من معطيات في الـ  93وما بعده نتيجة عمله وتواصله مع
ه�ذه الهيئ�ات الخارجية التي اآلن ُيرمى من خالله�ا من يريد أن يعمل
معها...
الشيخ الصفار :هنالك عدة نقاط تحدث األخ عنها..

النقطة األولى :أن اإلصالح السياس�ي هو األص�ل وليس المراهنة
على إصالح الجهات الدينية ..أعتقد أنا أش�رت له في حديثي أكثر من
مرة وقلت إن هذا المش�كل الطائفي هو َع َرض لمشكل كبير موجود..
وهو عدم التقنين الدستوري وعدم المشاركة الشعبية وإقرار الحريات
وحقوق المواطنة ..وأتفق معك في هذه النقطة..
النقط�ة الثاني�ة :اس�محوا ل�ي قب�ل أن أقوله�ا لتصحي�ح بع�ض
المعلومات..
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األخ تحدث عن فتوى للشيخ ( )...وأنه قال :يزوج ابنته من يهودي
ونصران�ي ..ه�ذا خطأ في النق�ل ..ألن كل المس�لمين ليس من رأيهم
أن المس�لمة ُتزوج من غير المس�لم ...وإنم�ا بالعكس ..أن يتزوج من
يهودية أو نصرانية..

فالس�ؤال كان أن يتزوج ش�يعية ..فكان الجواب ال ..أن يتزوج من
يهودي�ة أو نصراني�ة وال يت�زوج من ش�يعية ..فقط للتصحي�ح ..وأيض ًا
في الحديث عن المش�ايخ والبيان الذي أصدره س�تة وعشرون منهم..
أن�ا أتحفظ ع�ن الحديث عنهم جميع� ًا بصفة واحدة ..ألن�ه وإن كانوا
موقعي�ن على بيان واح�د ..فلإلنصاف ومن خلال معرفتي وعالقتي
معه�م ..ليس�وا جميع ًا ضمن رأي واح�د ..فال يص�ح أن نطلق عليهم
جميع ًا أنهم ش�يوخ إره�اب ..وإنهم كذا ..يعني أن نك�ون أكثر إنصاف ًا
في حديثنا عن اآلخرين حتى الذين ال ينصفونا ..أن نكون منصفين في
الحديث عنهم...
بالنس�بة للعالقة مع الليبراليين وأن ننفتح معهم ..وأن هذا أنفع من
العالقة مع الس�لفيين ..في الواقع ليس عندنا مش�كلة مع الليبراليين..
هنال�ك انفت�اح وعالقة طيب�ة ..لكن الليبراليي�ن أيض ًا يعرف�ون والكل
يع�رف أن الجهة األق�وى والرقم األصع�ب ..إلى اآلن ف�ي البلد ،هم
الجه�ة الدينية الس�لفية ..ولذلك أرى أنه ينبغ�ي أن يتعاون الجميع من
لس�ت من دعاة
أج�ل تخفيف ه�ذه الحالة الحدية عن�د هذه الفئة ..أنا
ُ
االس�تئصال ولس�ت من دعاة حش�ر هذه الفئة في زاوي�ة حرجة ..ألن
وسياس�يا ..ونحن رأينا ما حصل في
أمنيا
ًّ
ذلك ليس في صالح الوطن ًّ
الجزائ�ر ..حتى هؤالء ينبغي أن نس�عى لنزع الفتيل ،ونس�عى لتخفيف
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جزء م�ن الوطن ...وهم
حال�ة التش�نج..
ّ
والحدية التي عنده�م ..هم ٌ
قويا ومساحة كبيرة..
حاليا جزء ًا ًّ
مساحة من هذا الوطن ..وقد يكونون ًّ
ولي�س في صالحن�ا أن ندفع هؤالء أكثر للعنف ..وللتش�نج ..علينا أن
بحث
نعمل بمقدار ما نس�تطيع ..أما الش�يء الذي ال نس�تطيعه ...هذا ٌ
آخر..
لك�ن بمق�دار م�ا نس�تطيع أن نن�زع فتيل العن�ف م�ن كل األطراف
والفئات وإال فالنتيجة ليست في صالح الجميع..

أما القضية األخرى ..بالنس�بة للهيئ�ات الدولية..أنا تحدثت ضمن
الهم اإلنساني
سياق ..أننا نحن كمسلمين وكعرب كان علينا أن نحمل َّ
أس�س مؤسس�ات إنس�انية ..نحن ..يج�ب ..أن
الع�ام ،كم�ا أن غيرنا َّ
الهم اإلنساني العام ..لكن مع األسف نحن
نؤس�س مؤسسات تحمل َّ
إذا ث�ارت ش�يمة الواح�د منا فإن�ه يتكلم ح�ول الهم�وم الخاصة ،ولم
أك�ن بصدد تقويم هذه المنظمات وال ه�ذه الهيئات أو التعامل معها..
التعامل مع كل المؤسسات الدولية اإلنسانية ...ليس فيه غضاضة دينية
وال سياسية حينما يكون موضوعي ًا.

المداخلة ال�سابعة
األس�تاذ منص�ور صال�ح سلاط* :أرح�ب بجمي�ع اإلخوة م�ن أبناء
بل�دي ،وحرص� ًا من�ي على إيج�اد ثقافة تتج�اوز كل هذه الس�جاالت
المتبادلة بين الش�يعة والس�نة ،أتصور أنها س�تعيدنا إذا ما بقينا في هذه
السجاالت إلى المربع المتأخر ..في الحقيقة ..بداية البحث أتصور..
أن�ه يجب أن ينصب طبيعة فهمنا في العالقة المتبادلة بين الش�يعة كفئة
(*)مثقف.
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معارضة ،منذ أن بدأت في مجالها السياس�ي ،وممارس�اتها العقائدية،
وبين الس�لطة السياسية على مدى التأريخ العربي ..أي علينا أن نبحث
في تلك النصوص المؤسس�ة ف�ي إقصاء اآلخر ..ه�ذا بدرجة أولى..
وأتص�ور أن ه�ذه النص�وص كل على انف�راد فهمها ..وطف�ق يمارس
عملي�ة اإلقص�اء ..بمعن�ى أن الش�يعة فهمت هذه النص�وص المقصية
وتعاملت بها مع الحاكم السياس�ي ..وكذلك الحاكم السياس�ي حاول
َّ
نصوص�ا معينة ليصف به�ا الفئة المعارضة سياس�ي ًا بالكفر..
يس�تل
أن
ً
بالفسق ..بـ ...بـ ...الخ..
إذن ..حرص ًا منا على وحدة الوطن ،ومن أجل إيجاد ثقافة متميزة،
تمتص س�لبيات ال َّنفس الطائف�ي الكريه ..علين�ا أن نبحث عن برنامج
ينقذنا من هذه السجاالت ،وإال سنبقى لعنة للتاريخ...
الش�يخ الصفار :أنا أحب أن أوضح أنني ش�خصي ًا ضد السجاالت
المذهبية والطائفية ،لكنني أفرق بين أمرين :

بي�ن س�جال مذهب�ي ..رأي ه�ذا المذه�ب ورأي ذاك المذه�ب..
وبين الدفاع عن حقوق أناس مواطنين ..أنا ال أتحدث عن المذهب..
أتحدث عن الناس ..أنا ضد السجاالت المذهبية ..وال أريد أن ندخل
في السجاالت المذهبية وتحدثت وكتبت حول هذا الموضوع...

إقص�اء
لك�ن المش�كلة أن هن�اك ش�ريحة م�ن المواطني�ن يعان�ون
ً
وتمييز ًا ..وهي ليست حاالت فردية ..كما قد يشير لها البعض.

كثير ًا ما نس�مع ..م�ن بعض الجه�ات كل قضية نتح�دث حولها..
ي�أت الجواب منهم أنها حال�ة فردية ..يا أخي ..إنه�ا ظاهرة عامة ،في
التعليم نواجهها ،ف�ي العمل نواجهها وفي الصحة نواجهها ..فالقضية
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ليس�ت حاالت فردية ..نذكر بعض الحاالت كنماذج ..ولكنها ظاهرة
الصعد ..وهي
يواجهه�ا الواحد منا في كل المج�االت وعلى مختلف ُّ
ليس�ت ممارس�ات فردية بمقدار ما هي حالة عامة موجودة في البلد..
وأن�ا ض�د الس�جاالت المذهبية ..لكن ه�ل هذا يعني الس�كوت على
حالة إقصاء وتمييز لشريحة من المواطنين ..ال ..أنا ال أريد أن أتناقش
م�ع أح ٍد حول صح�ة المذهب الش�يعي أو عدم صحته ..هذا س�جال
مذهبي ..حول رأي الشيعة في اإلمامة ورأي السنة..

لك�ن حينم�ا أقول يج�ب أن تكون هناك مس�اواة بي�ن المواطنين..
هذا ليس س�جا ً
ال مذهبي ًا ..هذه قضية وطنية ..فأنا لس�ت مع الس�جال
المذهب�ي ..وأرف�ض الدخول فيه ..وأتحاش�اه ..إال بمق�دار ما أضطر
لتوضي�ح صورة اآلخر ...فقط ..ولكن أقول هؤالء الناس مهما كانت
عقائده�م ..مهما كانت آراؤهم ورأيك�م في هذه العقائد واآلراء ..هم
بش�ر لهم حقوق اإلنس�ان ..وهم مواطنون لهم حقوق المواطنة ..وإذا
كان هن�اك انتق�اص لحق�وق المواطن�ة ..فيجب أن نك�ون جريئين في
الحديث حول هذا األمر.
هناك انتقاص وهناك تميي�ز ..وهناك انتهاك لهذه الحقوق ..ونحن
ندافع عن هذا األمر وليس للدخول في السجال المذهبي..

المداخلة الثامنة
األس�تاذ ميرزا الخويلدي* :أش�كر القائمين وأش�كر س�ماحة الشيخ
عل�ى هذا الطرح ال�ذي كنا في أم�س الحاجة إليه ..وف�ي الحقيقة أود
(*) صحفي بجريدة الرشق األوسط.
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أن أقول المقطع أو الجملة األخيرة التي تفضل بها الش�يخ وهي » :أن
علينا بالفعل أن نحرر ..حين نتحدث عن المش�كل الطائفي أن نحرره
من عالقته بالدين « ..تفضل فضيلته قبل قليل بأن أوضح هذه الفكرة،
ُ
وأش�دد عليها بالفعل ،بأننا في أمس الحاج�ة إلى ذلك ...في مخالفتنا
سواء ما يعانيه
أي أزمة ذات عالقة بالمشكل الطائفي..
وفي حديثنا عن ِّ
ً
الش�يعة أو غيره�م من مختل�ف المواطني�ن ..أن نحررها م�ن عقدتها
الديني�ة ..فلي�س صحيح� ًا أن يبق�ى الج�دل بش�أن حق�وق المواطنين
الش�يعة محص�ور ًا ومرهون ًا بالخالفات المذهبي�ة أو الخالفات الدينية
ذات االتكاء أو االعتماد على النصوص المفسرة باجتهادات مختلفة..
لذل�ك علينا أن نتحدث عن مواطنين س�عوديين يعيش�ون ضمن بوتقة
وطني�ة ،وضمن إط�ار وطني واح�د ..ولهم ح�ق ،وعليه�م واجبات،
وبالتال�ي نح�ن إذ ًا نتحدث عن هذا النوع م�ن المواضيع ،وهذا الطرح
الذي يظل يشكل أزمة ،ويشكل فاص ً
ال من نقاط الخالف ..داخل هذا
الوطن..ويش�كل ُدم ً
ال نازف ًا ،بحاجة إلى أن يعال�ج باعتباره هم ًا وطني ًا
أو ً
ال ،ال باعتب�اره خالف ًا حول قضايا ذات ُبع ٍد ديني ،وإن كنت ال أغفل
ضرورة أن يتم الحوار على هذا الصعيد..

ل�دي نقطة أخرى ..وهي أنن�ي أالحظ في الفت�رة األخيرة أن هناك
وعي� ًا بضرورة ه�ذا الجان�ب ،وبضرورة أن تش�خص هذه المش�كلة،
على أس�اس المعالجة والش�راكة الوطنية ...وبهذا اإلطار أو ّد أن أشير
إلى أن ثمة تجربة وإن كانت متواضعة ،ش�هدتها قبل يومين ،وش�هدها
م�ن الحاضري�ن في هذا المجل�س ..عدد كبير ..حين كن�ا في الملتقى
االنتخاب�ي في إح�دى مناطق القطي�ف ..لتواصل مختل�ف الفعاليات
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الثقافية في هذه المنطقة ،لخوض االنتخابات البلدية القادمة ..أن عدد ًا
كبير ًا من أبناء هذه البالد اعترضوا ،وطالبوا بأن يتمثل في هذا الملتقى
إخوانهم الس�نة في دارين وفي عنك وف�ي حزم صفوى ..ووجدت أن
هذا الش�يء مبع�ث للفخر في الحقيق�ة ..ألن الحاضري�ن ،وكانوا في
حدود الخمس�ين ش�خص ًا من مختل�ف التي�ارات الثقافي�ة ،والكوادر
الوطني�ة ،من منطقة القطيف ..كانوا يستش�كلون وكان�وا يثيرون نقطة
أس�اس أفهمت بأن الحاضرين ينقصه�م طيف آخر يميل إلى إخوانهم
في الجوار ..وكانوا يقولونها بكل و ّد ومحبة ..هذا الشيء أو ّد أن أشير
إليه كنو ٍع من االعتزاز واالفتخار..

المداخلة التا�سعة
األستاذ حس�ين بزبوز* :أحببت تسليط الضوء على جانبين صغيرين
من خالل ..التمييز الطائفي ،أال وهما:

تنمي�ة س�لطة الكفاءة إلى جانب تنمية س�لطة الم�ال ..لما لهما من
دور بارز ..ويمثل س�ماحة الش�يخ الكفاءة ..كف�اءة وطنية ..كفاءة من
أبناء منطقتنا ..أو كفاءة بش�رية اس�تطاعت بما تمتلك أن تخترق حاجز
التمييز الطائفي..
كف�اءة اس�تطاعت أن تخت�رق بعض الحواج�ز التي تخل�ق في هذا
الوطن العزيز ..أنا أريد تس�ليط الضوء على هذا الجانب ..ألننا عجزنا
خلال فترة طويلة أن ُنمأس�س ربما هذه الح�االت وندفعها دفع ًة قوي ًة
إلى األمام..
(*) كاتب.
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الشيخ الصفار :طبع ًا األخ مداخلته طيبة أوافقه عليها..

هنا س�ؤال تحريري :من خالل ممارس�تكم السياسية واإلصالحية
بش�كل إيجابي
ه�ل تلمس�ون أن الحكومة تتعاطى مع الش�أن الطائفي
ٍ
وعملي أم هو لالستهالك العالمي والمحلي؟

الش�يخ الصفار :طبع ًا ..نحن كمس�لمين يأمرنا ديننا بحس�ن الظن :
يق�ول أمي�ر المؤمنين( :Eضع أمر أخيك على أحس�نه حتى يأتيك ما
يغلب�ك من�ه ،وال تظنن بكلمة خرجت من أخيك س�وءا وأنت تجد لها
في الخير محمال)(((.

اس�تجابة لهذه التوجيهات الدينية ..يطيب ل�ي أن أتحدث متفائ ً
ال،
وحتى القيادة ال تنكر أن الظروف الدولية والظروف السياسية الداخلية
والخارجية هي من أس�باب توجهها لإلصالح ،بمعنى أن القيادة أيض ًا
بوح�ي س�ماوي ،أو نتيجة طيف
ال تق�ول أن توجهه�ا لإلصلاح جاء
ٍ
ورؤي�ة في المن�ام ..ال ...القي�ادة أيض ًا تتحدث أن هن�اك ظروفًا دولية
ٍ
وأوضاعا سياسية..
ومستجدات إقليمية
ً
في افتتاح الحوار الوطني كلمة ولي العهد تشير إلى هذه األمور ..في
مختلف األوقات المس�ؤولون يشيرون إلى هذه األمور ..وليس عيب ًا..
بالعك�س م�ن الجيد أن الس�لطة ..تفه�م الظروف الدولية وتس�تجيب
للتحدي�ات ه�ذا ه�و المطل�وب ..ليس عيب� ًا أن تق�ول الس�لطة هناك
تحديات ..ونحن نس�تجيب لهذه التحديات ..فأن�ا يبدو لي أن القيادة
السياسية في المملكة تدرك أنه ال بد من تطوير الوضع السياسي.

((( وسائل الشيعة ج 2ص 302ح.16361
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وضمن هذا التطوير ال بد من معالجة هذه المشكالت الموجودة..
فش�عورهم بالضغ�وط أكثر من ش�عورنا نح�ن ..ونظرته�م وإدراكهم
للتحدي�ات أكث�ر م�ن إدراكن�ا نح�ن ..ه�م ي�رون التحدي�ات ..يرون
األخط�ار الموجودة المحدقة بالوطن ،وبالتالي أن يكونوا مس�تجيبين
لهذه التحديات ،ويتجهون لإلصالح السياسي هذا هو المهم..
العلماء يفرقون بين الواجب التعبدي والواجب
فمن الناحية الفقهية
ُ
التوصل�ي ..هناك بع�ض األعمال يحت�اج المرء فيها إل�ى نية ..تصلي
تن�وي قرب ًة لله تعالى ..وبعضها ال يحتاج إل�ى النية مثل أداء الدين فال
يش�ترط لصحة أداء الدين أن تكون هناك نية التقرب إلى الله ،ألن هذا
واجب هو مقصود بذاته...

إذ ًا الحاك�م يهمن�ا أن يتج�ه للعدال�ة ،ولكن ما هي نيت�ه في االتجاه
للعدال�ة قرب�ة لل�ه تعال�ى أو اس�تجابة للضغ�وط ..لي�س لن�ا دخل في
النيات ..ما يهمنا أن الحاكم بالفعل يتجه بهذا االتجاه ..وهذا ما نرجو
أن يتحقق...
أما ما هو الدافع الذي جعله يتجه؟ نعتبر هذا من الواجبات التوصلية
وليس من الواجبات التعبدية كالصالة التي تحتاج نية القربة..

مدير الندوة :هنالك ثالث مداخالت أو أسئلة مكتوبة كلها تتحدث
عن جوانب التمييز ضد الش�يعة ..بش�كل تفصيلي في الجامعات وفي
التوظيف ..هذه قضايا ال أحد ينكر وجودها ..ويمكن من أسباب إقامة
مثل هذه األمسية أو هذه المحاضرة هو الحديث عنها..
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لك�ن م�ن الجيد أن يجري التفكير فيها ..وأظن أن س�ماحة الش�يخ
تحدث كثير ًا عن األش�ياء األس�اس ،أم�ا كونه موج�ود ًا فهو موجود..
ولسنا بصدد التعداد وإال جلسنا شهر ًا هنا..

المداخلة العا�شرة
األس�تاذ باس�م عيس�ى المس�لم* :ه�ذه المداخل�ة موجه�ة للأخ
عبدالمحس�ن الش�بل ..أو ّد أن أقول كلمة ،أنا منذ زمن طويل ُ
وأس�مى
بحران�ي ..وأعتقد أن هن�اك قصور ًا من الجانب الس�ني في فهم معاناة
الشيعة ..معاناة الشيعة حقيقةً..

في العمل يش�ار إلي بأنك أنت شيعي ..هذا حدك ..وأسمح لي أن
أكون عاطفي ًا ..حينما يقول لك أنت كش�يعي ولكي تثبت نفس�ك حتى
تصل فقط يجب أن تعمل  250في المائة ..وعندما يوصل لك رس�الة
أن ه�ذا ه�و حدك ..هذا لي�س صحيح� ًا ..ال بد أن يك�ون هنالك فهم
لمواقع المعان�اة ..وإذا لم يكن ذلك..فهم يجنون على الوطن ككل..
والمعاناة هذه يومية ..وال نزال نعيشها ...الخ..
لك�ن ه�ذا ال يوقفنا ع�ن التواصل بالعك�س يزيدنا حماس� ًا لذلك،
واالستنارة بآراء مثل فضيلة الشيخ ووجودكم هنا..

أع�ود وأق�ول ..إن الج�و العام ضدن�ا ..ولكن يج�ب التواصل من
الجهتين ألننا مسؤولين ككل..
يجب أن نناقش اآللية ..كيف نتخاطب؟

(*) مهندس.
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المداخلة الحادية ع�شرة
األس�تاذ علي آل سيف* :أش�عر إذا أمكن أن تتفضل شيخنا بتوضيح
لمفهومي�ن متناقضي�ن ..أحدهما الواجب�ات واآلخر الحق�وق ..قلتم
ش�يخنا ..إن الطائفي هو من يس�لب الناس حقهم فإذ ًا ينبغي أن نعرف
الحق أو ً
ال..

وفي الموضوع الثاني ..بالنسبة للمجتمع الشيعي هل المطلوب منا
أن ننغل�ق حتى نتطور .أو نصبح مجتمع� ًا قوي ًا داخلي ًا أو ننفتح ونتنازل
عن بعض ثوابتنا..؟
ألنه أنا ال أرى من الصحيح مث ً
ال ..أن يقول شخص ما:

أن�ا حت�ى أنفت�ح م�ع اآلخرين ال يهمن�ي الدف�اع مث ً
ال ع�ن الجانب
العقائ�دي ..ألن هذا األمر يضعف المجتمع بش�كل عام ..لو تفضلتم
بتوضيح التداخل بي�ن الحقوق للناس والواجبات ...ما هو المطلوب
مجتمع
في االنفتاح ،وما هو المطلوب في التمسك بالهوية الذاتية ألي
ٍ
صغير ..كالمجتمع الشيعي؟

الش�يخ الصفار :الحقوق والواجبات على المس�توى الوطني ينبغي
حق يطالب به الش�يعة..
أن تك�ون واحدة بين المواطنين ،وليس هناك ٌ
أي
غير حق المس�اواة مع بقية المواطنين ..هذا م�ا أفهمه ..ليس هناك ّ
ح�قٍ ٍ
ثان ..ه�م واجباتهم كواجبات بقية المواطني�ن ..الوالء للوطن..
خدمة الوطن ..الدفاع عن الوطن ..وحقوقهم ينبغي أن تكون مثل بقية
المواطنين.
(*) موظف مرصيف.
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الناحي�ة الثانية ..قضية الثواب�ت ..فأنا أعتقد أن هناك تضخيم ًا كثير ًا
في المسألة ..اآلن وحينما يكون الحديث عن اإلصالح والتطوير دائم ًا
يكون في المقابل الحديث عن االلتزام بالثوابت ..ما هي الثوابت؟ كل
شخص يفسرها كما يشاء؟!
ٍ

وحت�ى بعض الجزئي�ات تدخل ضمن الثوابت..الثوابت األس�اس
التي نعرفها واضحة ..أما بعض القضايا الجزئية والجانبية فهي ال تعدو
أن تك�ون قضايا جانبية جزئية ..بين االنفتاح والتمس�ك بالثوابت ..أنا
ٍ
إنس�ان يتمس�ك بما ه�و مقتنع به ..ليس
ال أرى أن هن�اك تناقض ًا ..كل
مطلوب ًا من الشيعي أن يتنازل عن شيء من قناعاته ..أو من آرائه الفقهية
والمذهبية ..كما ليس مطلوب ًا مثل ذلك من السني...
قب�ل ليلتين كنا في جدة في لق�اء ضم عدد ًا من العلماء والمثقفين..
ودارت دف�ة الحدي�ث ...فق�ال أح�د الحاضري�ن :أنتم تنزعج�ون إذا
طرح الس�لفيون آراءهم العقائدية ..وتعتبرون طرحهم آلرائهم تجاوز ًا
عليكم؟

أي عالم سلفي وغير سلفي أن يطرح رأيه .نحن
فأجبته :إن من حق ِّ
ننزعج من التعدي على حقوق اآلخر...
أم�ا هو ،فيم�ارس حقه ويطرح رأي�ه ..يقول أن�ا أرى أن بناء القبور
ٌ
مشرك..
حرام ..حقه ..يطرح رأيه ..لكن حينما يقول ..من يبني القبور
تعد على اآلخرين ..من يبني القبور عنده دليل ..عنده
ال ..أصب�ح هذا ٍّ
رأي ..وأن�ت عن�دك دليل وعندك رأي ..أنت اط�رح رأيك وهو يطرح
رأيه ..فحينما نقول الشيعة ينفتحون على اآلخرين ،ال يعني أن يتنازلوا
عن ثوابتهم ..بل يتمس�كون بثوابتهم بقناعاته�م بمعتقداتهم ،وهذا ال
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يمنع من االنفتاح على اآلخرين..

في بعض األحيان قضايا جانبية ،أو قضايا فيها إساءة للطرف اآلخر
نعتبرها من الثوابت!! ..
أعتق�د أن كل ما فيه إس�اءة لآلخر ال يمك�ن أن يكون من الثوابت..
وإنما هو ُأدخل إلى المذهب ُ
وأدخل إلى الدين..

فالدين والمذهب ال ُيربي أبناءه على اإلس�اءة لآلخرين ،واالعتداء
عليه�م ..ف�إذا التزمنا عدم اإلس�اءة لآلخر ..نلتزم عقائدن�ا وأفكارنا..
وه�م أيض ًا يلتزمون عقائده�م وأفكارهم ..فأنا ال أجد أن هناك تناقض ًا
بي�ن األمري�ن ،أما الدع�وة ألن ينغلقوا حتى يصبحوا أق�وى ..فهو غير
صحي�ح ،م�ن ينغلق ف�ي هذا الزمن يضع�ف ..نحن في زم�ن االنفتاح
والتواصل ..بمقدار ما تنفتح تتقوا ،وليس العكس ..العاجز من يخاف
االنفت�اح ..الضعي�ف يخ�اف االنفت�اح ..أما م�ن عنده ثقة بنفس�ه ..ال
يخاف من ذلك ..إن وجد عند اآلخرين ما هو أفضل أخذه..
ين َي ْس َت ِم ُعونَ ا ْلق َْو َل ف ََي َّتب ُِعونَ َأ ْح َس َن ُه ﴾(((.
﴿ا َّل ِذ َ
وإن كان ما لديه أفضل أو هو مقتنع به ..يتمس�ك به ..نحن نجد أن
أتب�اع الديانات األخرى ،والمذاه�ب األخرى ،ينفتحون على مختلف
العالم مع كل قناعاتهم وعقائدهم..

المداخلة الثانية ع�شرة
األستاذ أسعد النمر* :استنتجت من خالل اللقاء محورين..
((( سورة الزمر :اآلية .18
(*) باحث يف علم النفس.
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األول :أن المشكل المذهبي هو مشكل سياسي بالدرجة األولى...
الحقيق�ة أن المش�كل الطائف�ي ه�و إفراز المش�كل السياس�ي ،وهناك
إش�كال طائفي قائم موضوعي ًا ..السؤال من المستفيد من هذا الوضع،
من استمرار التمييز الطائفي..؟!

الش�يخ الصف�ار :ه�ذا س�ؤال تقري�ري ولي�س س�ؤا ً
اس�تفهاميا
ال
ًّ
(اس�تعالمي ًا) أنا اعتقد أن األس�تاذ طرح السؤال كسؤال تقريري وليس
اس�تفهامي ..ه�و ال يري�د جواب� ًا ..يري�د أن يق�ول أن الوط�ن يتض�رر
والمواطن�ون جميع� ًا يتض�ررون والحكومة تتضرر ..فال ب�د أن يكون
ٌ
س�ؤال تقريري
المس�تفيد هو غي�ر الوطن ..وهو غي�ر الحكومة ..فهو
إخباريا.
وليس
ًّ

ين ال
ين َي ْع َل ُمونَ َوا َّل ِذ َ
كما هو وارد في القرآن﴿ :قُلْ َهلْ َي ْس َتوِي ا َّل ِذ َ
َي ْع َل ُم�ونَ إِ َّن َما َي َت َذكَّ ر ُأ ْو ُلوا َ
اب﴾( )1ال يحتاج إلى إجابة ألنه س�ؤال
األ ْل َب ِ
ُ
تقريري..
من الواضح أن هذه التفرقة ال يستفيد منها من يريد الخير والمصلحة
للوطن ..تس�تفيد منه�ا القوى الس�يئة المصلحية ،الت�ي تريد أن تخدم
مصلحتها ،ومع األسف حتى مصلحتها ال تخدم من خالل هذا التمييز
الطائفي..
أي فئة من الفئات س�لفية كانت أو ش�يعية ،إذا كانت تتصور أن في
مصلحتها أن تضر فئات من المواطنين هذا خطأ ..ليس هناك عاقل يرى
أن مصلحت�ه أن يظلم اآلخرين ..الظلم ضرر ،وجدان اإلنس�ان وعقل
( )1سورة الزمر :اآلية .9
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اإلنسان يهديه إلى أن ظلم اآلخرين ليس كسب ًا ،وإنما هو جريمة ،يدفع
ثمنها اإلنسان في الدنيا واآلخرة.

المداخلة الثالثة ع�شرة
األس�تاذ جعف�ر الش�ايب* :إكما ً
ال لس�ؤال األس�تاذ أس�عد ..فكرتي
تتلخ�ص في أنه ف�ي ظل هذا الوض�ع القائم الطائفي وع�دم المعالجة
السياس�ية الجادة لهذه المش�كلة ..وكما تفضل سماحة الشيخ بعرض
مجموع�ة األطر واألفكار ..عل�ى مختلف المس�تويات لمعالجة هذه
ٍ
بمب�ادرات وطني� ٍة في ه�ذا المجال،
المش�كلة ..أال يمك�ن الخ�روج
يس�اهم فيه�ا المثقف�ون والنخ�ب الواعية ف�ي المجتمع ،ف�ي ظل هذا
الظرف القائم؟

ألن االنتظار إلى معالجة سياس�ية في هذه المشكلة قد يطول وتظل
تتفاقم هذه األزمة ..هناك حاجة ماسة إلى مبادرات أهلية ووطنية يقوم
بها المثقفون والنخب الواعية ،لمعالجة هذه المشكلة.
مدير الندوة :فضيلة الشيخ لك كلمة أخيرة.

الش�يخ الصف�ار :أش�كر اإلخ�وة األع�زاء ف�ي إدارة المنت�دى عل�ى
دعوتهم ..وإتاحتهم لي هذه الفرصة ،وأش�كر األس�اتذة الكرام الذين
حض�روا وأجادوا اإلصغاء ..وأفادوا بآرائهم ومقترحاتهم ..وما أحب
بدأت به..
أن أختم به حديثي التذكير بما ُ
أننا ال ننظر إلى المشكل الطائفي ضمن الحالة المذهبية ،والسجال

(*) ناشط حقوقي عضو املجلس البلدي.

المشكل الطائفي والمسؤولية الوطنية

65

المذهب�ي ،وإنما باعتباره مش�كلة وطنية ،وأن معالجة هذا المش�كل..
إنما تتم في ظل التوجه لإلصالح السياسي الشامل ،ومسؤوليتنا جميع ًا
كمواطنين أن ندفع بهذا االتجاه ..لكن اإلصالح الش�امل أيض ًا يحتاج
إلى تراكم الجهود..

ألن اإلصلاح والتق�دم ه�و حالة تراكمي�ة ..والش�عب والمجتمع
دور كبير.
األهلي ينبغي أن يكون له ٌ

والهم الطائفي
نح�ن ال نريد أن يتضخم عندنا المش�كل الطائف�ي،
ّ
الهم الوطني العام.
الخاص ،على حساب ّ
شكر ًا لكم والسالم عليكم...

مدير الندوة :ش�كر ًا لفضيلة الشيخ حسن الصفار على ما أضافه في
هذه الليلة ..جزاه الله خير ًا..
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