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قواعد النشر

تكفلت جملة البصائر منذ انطالقتها أن تكون معربة عن الفكر
اإلسالمي األصيل ،بعيدًا عن تعقيدات اللغة وغموض املفاهيم ،مع احتفاظها
بعمق املضمون ورصانة املحتوى...
من هنا ترحب املجلة بالدراسات والبحوث اإلسالمية اليت تسهم يف
نشر الوعي الديين والثقايف الفكري ..وذلك وفقًا للقواعد والشروط التالية:
 -1أن تكون الدراسات أصيلة مل يسبق نشرها .وتعاجل القضايا بأسلوب
رصني ،وتلتزم قواعد البحث العلمي بتوثيق املصادر واستيفاء بياناهتا.
 -2ختضع الدراسات ملراجعة إدارة التحرير ،كما إهنا ال تعاد ،سواء نشرت أم
مل تنشر ،وال تلتزم املجلة بإبداء أسباب عدم النشر.
 -3ترتب الدراسات واألحباث عند النشر وفق اعتبارات فنية.
 -4يرجى أن ترفق الدراسات واالحباث املقدمة للمجلة ،مبوجز تعريفي
بالكاتب.
 -5للمجلة حق نشر الدراسات واألحباث جمتمعة أو مستقلة .بلغتها األصلية
أو مترمجة إىل لغة أخرى.
 -6تستقبل املجلة الدراسات واألحباث يف خمتلف أبواهبا ،كما ترحب مبراجعة
الكتب ،وتغطية الندوات ،ومناقشة األفكار املنشورة يف املجلة.
املقاالت والدراسات اليت تنشرها البصائر ال تعبّر بالضرورة عن آراء املركز أو املجلة

سعر العــدد
 ,لبنان  3000ل .ل
 ,سوريا  60ل .س
 ,األردن دينار ونصف
 ,مصر  5جنيهات
 ,الكويت دينار ونصف.
 ,السعودية  15ريا ًال
 ,البحرين دينار ونصف
 ,اإلمارات العربية  15درمهًا
 ,عمان ريال ونصف
 ,قطر  15ريا ًال

 ,العراق  1000دينار
 ,إيران  10000ريال
 ,اليمن  170ريال
 ,السودان  70دينار
 ,ليبيا دينار ونصف
 ,تونس دينار ونصف
 ,املغرب  20درمهًا
 ,موريتانيا  150أوقية
 ,اجلزائر  20دينارًا
 ,فرنسا  30فرنكًا

 ,بريطانيا جنيهان ونصف
 ,سويسرا  10فرنكات
 ,أملانيا  10ماركات
 ,إيطاليا  50000لرية
 ,هولندا  10فلورن
 ,كندا  5دوالرات
 ,أمريكا  5دوالرات
 ,أوستراليا  6دوالرات
 ,الدول األوربية واألمريكية
واإلفريقية األخرى  5دوالرات

التوزيع

التوزيع خارج لبنان :الفالح للنشر والتوزيع
لبنان ـ بريوت ص.ب 113/6159
فاكس961-1-85667 :

جملة إسالمية فكرية

يصدرها مركز الـدراســـات والبــحوث
اإلسالمية يف حوزة اإلمام القائم العلمية

اهليئة االستشارية

* األستاذ حسن العطار (الكويت)
* الشيخ زكريا داوود (السعودية)
* الشيخ صاحب الصادق (العراق)
* الشيخ حممد العليوات (السعودية)
رئيس التحرير
* السيد جعفر العلوي (السعودية)
مدير التحرير

* الشيخ حممد زين الدين (السعودية)
هيئة التحرير
* الشيخ حسن البلوشي (الكويت)
* الشيخ عمار املنصور (السعودية)
* السيد حممود املوسوي (البحرين)
* الشيخ معتصم سيد أمحد (السودان)
* الشيخ ناجي أمحد زواد (السعودية)
للتواصل
* لبنان -بريوت  -احلمراء ،ص.ب.6159/113 :

*P.O.Box 113/6159 Hamra -Beirut-Lebanon
*www: albasaer.org
*E-mail: albasaer@gawab.com
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من املحرر
ما زالت بعض مواقع األمة العربية واإلسالمية تشهد إرهاصات حبلى
بالتطورات ،بعضها شهد التحول السريع ،وبعضها ما زال يواصل كفاحه وجهاده،
كدلي ٍل على اإلرادة الشعبية للسري يف دروب احلرية والعيش الكرمي.
ففي مفتتح العدد (األمة اإلسالمية واالنبعاث اجلديد) وبقراءة هلذا الواقع
حترك جزء من األمة الستعادة دوره يف احلياة العامة؛ تقرأ
ً
وخصوصا بعد أن َّ
إجابات لتساؤالت قدمها الباحث الشيخ حممد حسن احلبيب :هل حنن أمام
انبعاث جديد ،أما إننا ال نزال يف البدايات والطريق ال يزال طوي ًال؟.
وإكما ًال ملا بدأناه يف العدد السابق ( )٤٨من فتح ملف خاص هبذه التطورات،
يطالعنا هذا العدد ( )٤٩بالقسم الثاين واألخري من احلوارات ،وذلك مبشاركة
ثلة من الكَّتاب والباحثني .كما يشاركنا الباحث املحفوظ بقراءة أولية يف ثوريت
تونس ومصر ،وأخرى للباحث السعيد عن املجتمع والطائفية والسلطة برؤية
قرآنية .وثالثة بقراءة نقدية لنتاج الدكتور حرب يف قراءته للثورات الناعمة،
مقترحا للنهوض بالواقع الثقايف لألمة يف
قدم فيها
ومبشاركة لألستاذ الشبيب ُي ِّ
ً
قدم لنا الكاتب حممد علي تصوراته ملستقبل واقع
زمن التحوالت السياسية ،كما ُي ِّ
ُقدم قصائد للشاعر
الشيعة يف العراق بتأمالته يف مشروع القيادة .ويف باب األدب ن ِّ
اجلمري عن مصري شع ٍب يكتُب ُه ا ِ
حلما ُم .وخنتتم امللف باحللقة الثانية واألخرية
من تراثنا اخلالد للمرجع الراحل النائيين عن االستبداد وطرق مكافحته.
ويطالعنا باب (من بصائر الوحي) بدراستني األوىل للزميل الزواد (حقائق
ورؤى من بصائر القرآن) ،واألخرى للزميل البلوشي كقراءة نقدية للمنطلقات
واملنهجية يف علم أصول فقه اإلمامية.
أما يف باب (قضايا إسالمية وفكرية) فنقرأ دراسة مترمجة لألستاذ
للدكتور غليف عن االستمرارية واإلبداع يف الفكر الشيعي (العالقة بني املدرستني
ض من
األخبارّية والتفكيكية) ،ويشاركنا الباحث ادراوي ،بدراسة نقدية يف بع ٍ
جتليات التعصب والتعتيم يف فكر الدكتور الراحل حممد عابد اجلابري .هذا كل
ما حواه العدد نأمل منه تعاىل القبول والرضا وللقارئ الفائدة.
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مفـتــتــح

األمة اإلسالمية واالنبعاث اجلديد
الشيخ حممد حسن احلبيب*

مرت يف مسريهتا التارخيية مبحطات صعود ٍّ
وجتل،
األمة اإلسالمية كما سائر األمم َّ
وأخرى على هبوط وانطواء ،ومما ال شك فيه أن هناك أسبابًا تقف خلف احلالتني ،منها
االلتزام بالقيم اليت قامت عليها وعدمه ،ومواجهة التحديات أو االستسالم إليها ،وغريها.
ولكي نكون منصفني علينا أن نعترف حبقيقة ،وهي أن مسرية البشر احلضارية
حتتوي على األمرين معًا ،وكما قيل :إن احلضارات واألمم تسري بني قطيب ال ُك ُمون
والظهور ،فتكمن وختتفي فترة من الزمن مث تعود لتنبعث من جديد يف فترة أخرى.
ولكن ال يكون االنبعاث جمددًا إال إذا حافظت جمموعة ما أو فئة ما من األمة على
قيمها وأهدافها ورسالتها ،والرباط املؤلف لعالقاهتا بعضها مع بعض أو مع اآلخرين أيضًا،
وتستمر على ذلك إىل حني توافر أرضية صاحلة لالنبعاث من جديد.
ولضمان هذه الفئة اخلازنة لقيم األمة وحضارهتا َع َم َد الرسول األعظم  Cيف
تأسيسه هلذه األمة على تركيز املسؤولية على األمة مبجموع أفرادها ومؤسساهتا ،ولكن
من دون إعفاء أبنائها عن املسؤولية ،بل تتوزع املسؤولية على كل واحد منهم بغض النظر
عن املوقع الذي يكون فيه حاكمًا أو حمكومًا ،عاملًا أو عام ًال ،كبريًا أو صغريًا ،رج ًال أو
امرأة ،فاملسؤولية جتاه البناء أو االحنراف هي عامة تشمل اجلميع.
* عامل دين ،كاتب وباحث ،أستاذ الدراسات العليا يف حوزة اإلمام القائم العلمية ،السعودية.
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مفتتح

ون ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وف َوَي ْن َه ْو َن
َات َب ْع ُض ُه ْم أَ ْوِل َياُء َب ْع ٍض َي ْأ ُم ُر َ
قال تعاىلَ { :وا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ُون َوا ْل ُم ْؤ ِمن ُ
ون اهللَ َو َر ُسوَل ُه أُوَلِئ َك َس َي ْر َح ُم ُه ُم اهللُ
ون َّ
الزكَا َة َوُي ِطي ُع َ
الصلاَ َة َوُي ْؤُت َ
َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوُي ِقي ُم َ
ون َّ
(((
إ َِّن اهللَ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم} .
والوالية هنا نوع من أنواع السلطنة املتبادلة بني املؤمنني واملؤمنات ،حبيث يكون لكل
واحد منهم على اآلخر سلطنة فيما يرتبط باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وهذه هي
عني املسؤولية اليت ال تقف عند أحد بل تشمل مجيع املنتسبني هلذه األمة.
وهذه السلطنة املمنوحة ألبناء األمة تتقدم على رأس الدولة وسلطتها خليفة أم رئيسًا
أم أمريًا ،أم ملكًا ،فاألمة مبجموعها وبأفرادها جيب عليهم النصح والتقومي بل واخللع
أيضًا ،وقد بسط العلماء احلديث عن هذه األمور يف حبوثهم الفقهية ،فمن أراد االطالع
فلرياجع ما َّ
سطروه يف كتبهم.
فإذا كان بنيان األمة على هذا النحو فمن الطبيعي إذا دخلت يف مرحلة ما يسمى
بالسبات ،وهي الفترة الواقعة بني ظهور وآخر أو انبعاث وانبعاث ،أن جتد فيها من حيتفظ
بقيمها وحيافظ على خمزوهنا احلضاري ،وصو ًال إىل االنبعاث من جديد.
«الر ُج َل ك َّ
ُل
التعرف إىل أفراد هذه املجموعة من قول أمري املؤمنني َّ :F
وميكن لنا ُّ
هللَ ،و ُق َواُه َم ْبذُوَل ًة ِفي ِر َضاِء ا ِ
الر ُج ُل ُه َو الَّ ِذي َج َع َل َه َواُه َت َبعًا لأِ َ ْم ِر ا ِ
هللَ ،ي َرى
الر ُج ِل ِن ْع َم َّ
َّ
الذ َّ
ُّل َم َع ال َْح ِّق أَ ْق َر َب إِلَى ِع ِّز الأَْ َب ِد ِم َن ا ْل ِع ِّز ِفي ا ْل َب ِاط ِلَ ،فِب ِه َفَت َم َّسكُواَ ،وِب ُس َّنِت ِه فَا ْقَت ُدواَ ،وإِلَى
ُم ِب ِه َفَت َو َّسلُوا؛ َفإَِّن ُه لاَ ُت َر ُّد َل ُه َد ْع َوٌةَ ،ولاَ ُت َخَّي ُب َل ُه َطلِ َبةٌ»(((.
َرِّبك ْ
حترك جزء
واآلن علينا أن نتساءل :هل حنن أمام انبعاث جديد ،خصوصًا بعد أن َّ
من األمة الستعادة دورها يف احلياة العامة ،وهو ما اصطلح عليه بالربيع العريب؟ أم أننا ال
نزال يف البدايات والطريق ال يزال طوي ًال؟
قبل اإلجابة عن هذا السؤال ينبغي االلتفات إىل ما يلي:
 -1يف البدء ينبغي أن ننظر إىل أن ما جيري اليوم من حراك على أنه حلقة تتصل
بسابقاهتا وسترتبط مبا يليها ،فانبعاث األمم هو عمل تراكمي متصل احللقات ،يتولد منه
انبعاث يف حلظة جتتمع فيها عوامل النهوض بالظروف الزمانية واملكانية املناسبة لذلك.
وانطالقًا من املسؤولية امللقاة على كل فرد من أبناء هذه األمة علينا مجيعًا أن نعمل
وأن خنطط ملا نعمل ،ولكن ليس بالضرورة أن حنصد ما نعمل ،فكما أن ما ننعم به اليوم
من هامش بسيط يف جمال احلريات إمنا جاء نتيجة لتضحيات السابقني ،كذلك علينا أن
نقوم بواجبنا ،فرمبا حصدناه أو حصده أبناؤنا واألجيال القادمة من أبناء هذه األمة.
املهم هو هنوض األمة كأمة ،وبنهوضها يكون هنوض أبنائها واملنتمني إليها ،وحينها
((( سورة التوبة ،اآلية .71
((( وسائل الشيعة ج  8ص .317
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لا ثاعبنالاو ةيمالسإلا ةمألا

خص وراثة
تكون النتيجة لصاحل األمة الصاحلة ،خصوصًا وأن اهلل سبحانه وتعاىل قد َّ
األرض بعباده الصاحلني.
ون
الزُبو ِر ِم ْن َب ْع ِد ِّ
قال تعاىلَ { :وَل َق ْد َكَت ْبنَا ِفي َّ
الصاِل ُح َ
الذ ْك ِر أَ َّن الأَْ ْر َض َي ِرُث َها ِع َبا ِد َي َّ
ين}(((.
( )105إ َِّن ِفي َهذَا َل َبلاَ ًغا ِل َق ْو ٍم َعاِب ِد َ
 -2رمبا ظن البعض أن أمتنا قد تغلَّبت على مشكلة االحتالل العسكري الذي عمل على
تقهقر األمة ومنعها من التقدم والنمو ومل يبق منه سوى االحتالل الصهيوين .وعليه جيب
أن نستكمل عالج ما تبقى من املشكالت اليت أعاقت النهضة منذ قرنني من الزمان تقريبًا،
التفرد بالسلطة واالستبداد السياسي ،والظلم ،ومصادرة احلقوق
ومن تلك املشكالتُّ :
واحلريات العامة ،واالستئثار خبريات األمة ...وغريها من املشكالت.
ولكن احلقيقة املرة اليت اكتشفها أبناء األمة هي أننا ال زلنا يف املربع األول؛ فاملستعمر
هو هو ال يزال امل ِّ
ُتحكم خبرياهتا ،والقابض على قرارها بشكل مباشر أو غري مباشر من
خالل الوسائط اليت حتتاج إليه لتثبيت أركاهنا وحيتاج إليها لتنفيذ خمططاته ومصاحله.
إن ما جرى وجيري من أحداث ومواقف جتاه احلراك اجلماهريي يف بعض الدول
العربية ،املعروف بالربيع العريب ،يوضح وبشكل جلي أن حزمة املشكالت اليت ُتعيق أمتنا
من النهوض قد أضيف هلا ما ُظ َّن أنه قد ولَّى وانتهى ،والصحيح أن مفاعيله ال تزال تعبث
يف أمتنا وترمي هبا يف أتون التخلف والتقهقر والتراجع .وهذا يفرض علينا ضرورة إعادة
ترتيب أولويات التصدي هلذه املشكالت.
 -3يسبق عادة حالة االنبعاث أمران أساسيان:
األول :العودة إىل القيم واألخالق والسلوكيات احلميدة السائدة يف مرحلة ما قبل
مرحلة السبات ،أي مرحلة النهوض السابقة؛ ألهنا املسؤولة عن صياغة اإلنسان واألمة
صياغة متكنهما من النهوض والبناء والتقدم.
التحول الذي أحدثه اإلسالم يف اإلنسان اجلاهلي من حالة وضيعة
ولك أن تالحظ ُّ
يصفها جعفر الطيار بقوله إىل النجاشي« :أيها امللك ،كنا قومًا على الشرك ،نعبد األوثان
ونأكل امليتة ونُسيء اجلوار ،يستحل املحارم بعضنا من بعض يف سفك الدماء وغريها ،ال
حنل شيئًا وال حنرمه» .إىل حالة أخرى مغايرة ملا كانت متامًا ،وذلك كما يقول جعفر
ْسا ِم ِبالأَْ ْزلاَ ِمَ ،وأَ َم َرنَا
الطيار  Fحني «َب َع َث اهللُ ِفينَا َنِبّيًا ،أَ َم َرنَا ِب َخْل ِع الأَْ ْن َدا ِدَ ،وَت ْر ِك الاِ ْسِتق َ
الزكَاِةَ ،و َح َّر َم ُّ
الظْل َم َوال َْج ْو َر َو َسف َ
الرَباَ ،وا ْل َم ْيَتةَ،
الد َماِء ِب َغ ْي ِر َح ِّق َهاَ ،و ِّ
الصلاَ ِة َو َّ
ْك ِّ
ِب َّ
الزنَاَ ،و ِّ
ِح ِ
سان َوإِيتاِء ِذي ا ْلق ُْرىبَ ،وَن َهانَا َع ِن ا ْل َف ْحشاِء َوا ْل ُم ْن َك ِر َوا ْل َبغْي».
َو َّ
الد َمَ ،وأَ َم َرنَا ِبا ْل َع ْد ِل َوالإْ ْ
فاإلنسان هو ذاته مل خيتلف قبل وبعد الرسالة اإلسالمية إال يف صياغة إنسانيته
فتحول إىل املتمسك باحلق والعدل واخلري ،والعامل على نشره بني الناس،
وشخصيتهَّ ،
((( سورة األنبياء ،اآلية .106 - 105
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واملضحي بدمه وماله يف هذا السبيل ،والبار بوالديه وبأهله وجمتمعه وأمته اليت ينتمي
إليها ،فيقدم مصلحتهم على مصلحته ويؤثر حاجاهتم على حاجاته فريتب أولوياته يف
احلياة على ما هو املطلوب واألهم على مستوى املجتمع واألمة ،متجاوزًا بذلك الثغرات اليت
تقوده إىل التسافل ،كحب املال واجلاه وغريمها من األمور اليت ينفذ األعداء من خالهلا
للتغلل يف جمتمعاتنا والنفوذ إىل ساحاتنا والعبث بعقول أبنائنا ومكتسبات أمتنا وخرياهتا.
الثاين :اإلبداع أو على األقل حماوالت اإلبداع اجلادة يف الفكر والثقافة واألبعاد العلمية
املختلفة مبا يتناسب والقيم اليت ُبنيت األمة على أساسها ،واالنعتاق من حالة االسترياد من
الغرب أو غريه ،وذلك ألن لكل أمة وحضارة خصوصيات تتميز هبا من غريها ،فالعامل
الغريب املنتمي ألصول رومانية وثنية خيتلف يف حضارته عن األمة اإلسالمية اليت تدين
بعقيدة التوحيد املبشر هبا من األنبياء مجيعًا من آدم إىل رسول اإلسالم حممد .C
قال تعاىلَ { :وَل َق ْد َب َع ْثنَا ِفي ك ِّ
ُل أُ َّم ٍة َر ُسولاً أَ ِن اُ ْعُب ُدوا اهللَ َو ْاجَتِنُبوا َّ
وت َف ِم ْن ُه ْم
الط ُاغ َ
الضلاَ َلُة ف ِ
َان َعا ِق َبُة
َم ْن َه َدى اهللُ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َح َّق ْت َعَل ْي ِه َّ
ريوا ِفي الأَْ ْر ِض فَان ُْظ ُروا َك ْي َف ك َ
َس ُ
ني}(((.
ا ْل ُمك َِّذِب َ
فالوحي هو من أهم اخلصوصيات اليت متيز حضارة اإلسالم من غريها ،وهذا ما
جيعلها خالدة خبلود املبادئ والقيم والتعاليم السماوية اليت نزل هبا الوحي على نبيه .C
من هنا يتبني لنا أن حضارة األمم ال ميكن حبال استريادها على الرغم من استرياد
املنتجات واملصنوعات ،وما هو حاصل اليوم من استرياد ضخم يف خمتلف البالد اإلسالمية
يف حقيقته ليس استريادًا للحضارة وإمنا هو استرياد ملنتجاهتا .علمًا بأن من يظن أن
االكتفاء بذلك معتقدًا أنه السبيل إىل التقدم أشبه بالذي يعاجل العرض ويدع املرض ينخر يف
جسم املريض حىت يتمكن منه ويسلمه إىل املوت.
والسبب هو أن احلضارة هي إبداع وليست تقليدًا وتبعية للغري ،واحلضارة ال تباع وال
تشترى بل ُتصنع من رحم األمة املتمسكة مبا تؤمن به كأمة.
لذا على علماء األمة ومفكريها العمل على إجياد البدائل الفكرية واملنهجية املنسجمة مع
عقيدته وواقعه ،واملستلهمة من تارخيه وتراثه وثقافته ،للخروج من حالة التبعية والتخلف
والوصول إىل االستقالل والتحرر الشاملني.
واآلن نعود إىل التساؤل الذي قدمناه وهو :هل حنن أمام انبعاث جديد؟ أم أننا ال
نزال يف البدايات والطريق ال يزال طوي ًال؟
واحلق وبنا ًء على ما قد مر نقول :نعم حنن أمام انبعاث جديد وإن كان هذا االنبعاث
حتد منه أو تئده يف مهده إال إذا متكن اخلريين
كغريه حماطًا بتحديات كبرية وخطرية قد ُّ
من أبناء هذه األمة من مواجهة التحديات وجتاوزها.
((( سورة النحل ،اآلية .36
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ولعل من أكرب التحديات اليت تواجه هذا االنبعاث هو اآليت:
أوال :العالقة املضطربة بني األنظمة السياسية احلاكمة يف البالد اإلسالمية وشعوهبا.
واضطراب العالقة يعود إىل ممارسات احلكام للظلم والقهر واإلذالل ومصادرة
للحقوق واحلريات العامة ،وهذه املمارسات رمبا ُتنبئ عن االعتقاد بالفوقية والتفوق على
غريه! فهو من ميلك وهو من يرى وهو من يهب وهو من يعفو ...إخل.
وهذا االعتقاد إن صح فإنه اعتقاد خاطئ ال يؤسس لعالقة محيدة مع الناس ،بل
نتائجه سلبية عليه وعلى املجتمع الذي حيكمه.
والشواهد من التاريخ عديدة منها فرعون الذي قال أنا ربكم األعلى وسام شعبه سوء
العذاب وال يريهم إال ما يرى هو ،والنتيجة هو اهلالك.
قال تعاىلَ { :ف َق َال أَنَا َرُّب ُك ُم الأَْ ْعلَى}(((.
قال تعاىل{ :إ َِّن ِف ْر َع ْو َن َعلاَ ِفي الأَْ ْر ِض َو َج َع َل أَ ْهَل َها ِش َي ًعا َي ْسَت ْض ِع ُف َطاِئ َف ًة ِم ْن ُه ْم
َان ِم َن ا ْل ُمف ِ
ين}(((.
ُيذَِّب ُح أَ ْبنَا َء ُه ْم َوَي ْسَت ْحِيي ِن َسا َء ُه ْم إَِّن ُه ك َ
ْس ِد َ
ِ (((
الر َشاد} .
قال تعاىل{ :ق َ
ُم إِلاَّ َما أَ َرى َو َما أَ ْه ِديك ْ
َال ِف ْر َع ْو ُن َما أُ ِريك ْ
ُم إِلاَّ َسبِي َل َّ
الس ْح َر
قال تعاىل{ :ق َ
َال َآ َم ْنُت ْم َل ُه َق ْب َل أَ ْن َآذ َ
َن َلك ْ
ُم إَِّن ُه َل َكِب ُ
ري ُك ُم الَّ ِذي َعلَّ َم ُك ُم ِّ
َفلأَُ ق ِّ
ُم ِفي ُجذُو ِع الن َّْخ ِل َوَلَت ْعَل ُم َّن أَُّينَا أَ َش ُّد َعذَاًبا
ُم َوأَ ْر ُجَلك ْ
َط َع َّن أَ ْي ِدَيك ْ
ُم ِم ْن ِخلاَ ٍف َولأَُ َصلِّ َب َّنك ْ
َوأَ ْب َقى}(((.
والنتيجة هي:
َه ُم اهللُ ِب ُذنُوِب ِه ْم
قال تعاىلَ { :ك َدْأ ِب َآ ِل ِف ْر َع ْو َن َوالَّ ِذ َ
ين ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ك ََّذُبوا ِبَآَياِتنَا َفَأ َخذ ُ
َواهللُ َش ِدي ُد ا ْل ِع َق ِ
اب}(((.
ُم َوأَ ْغ َر ْقنَا َآ َل ِف ْر َع ْو َن َوأَ ْنُت ْم َتن ُ
ون}(.((1
ْظ ُر َ
قال تعاىلَ { :وإِ ْذ َف َر ْقنَا ِب ُك ُم ا ْل َب ْح َر َفَأن َْج ْينَاك ْ
لذا حنن حباجة إىل تصحيح العالقة ورفع حالة االضطراب عنها ،وذلك ال يكون
من طرف واحد بل يكون من الطرفني معًا« ،أعين احلكام وشعوهبا» ،وذلك باالحتكام إىل
ؤمن مصلحة املجتمع واألمة.
القيم السائدة يف املجتمع أو بالتراضي مبا ُي ِّ
ومن الواضح أن حركة الشعوب اإلسالمية حنو حتمل مسؤولياهتا ،وممارسة دورها
يف اإلصالح بعيدًا عن العنف والسلبية ،دليل على أهنا تقدمت خطوات يف طريق جتاوز هذا
التحدي املعيق حلركة االنبعاث ،وكلنا أمل أن يأخذ الطرف اآلخر -أعين احلكام -املسار ذاته
((( سورة النازعات ،اآلية .24
((( سورة القصص ،اآلية .4
((( سورة غافر ،اآلية .29
((( سورة طه ،اآلية .71
((( سورة آل عمران ،اآلية .11
( ((1سورة البقرة ،اآلية .50
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وااللتحام مع أبناء األمة يف مسرية االنبعاث اجلديد.
ثانيا :الغرب ودوائر القوى املؤثرة يف العامل هي األخرى تشكل حتديًا أمام هذا
قدمون أنفسهم بالقيم املتفق عليها اليت يتطلع هلا كل من
االنبعاث ،فهم يف الوقت الذي ُي ِّ
يتوق إىل االنعتاق من ذل العبودية إىل شرف اإلنسانية وكرامتها ،كحقوق اإلنسان وحرية
التعبري واحلريات العامة والعدالة االجتماعية واملساواة والتنمية ...وغريها ،إال أن هذه
قدمون أنفسهم من خالهلا ،ورمبا اخندع البعض هبم ،تصطدم
املنظومة القيمية اليت ُي ِّ
جببال املصاحل اليت يعملون على احلصول عليها يف أرض أمتنا.
قدمون مصاحلهم على غريها ،فاألولوية معنا هو
ويف حالة االصطدام هذه فإهنم ُي ِّ
حتقيق مصاحلهم ومصاحل شعوهبم وحضارهتم.
وغري خفي على أي أحد املواقف املتباينة واملتناقضة من احلراك اجلماهريي السلمي
يف بعض البلدان اإلسالمية ،ورمبا ال يرون فيه تناقضًا ،بل لرمبا يكون منسجمًا مع األسس
اليت قامت عليها حضارهتم ،ولكننا أيضًا ومن املنطلق ذاته نراه منافيًا للقيم ومتجاوزًا
للعدالة واحلقوق.
لذا جيب علينا إعادة النظر يف العالقة ،وسد املنافذ اليت تنفذ من خالهلا إىل أمتنا T
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حقائق ورؤى
من بصائر القرآن احلكيم
الشيخ ناجي زواد*

يف فترات زمنية من العهود التارخيية املنصرمة رمبا أظهر اإلنسان انبهاره واستحسانه
لنمط فكري أو مسار ثقايف وعقدي يفد من املحيطات املختلفة ،فينساق املتلقي للتناغم
واالنسجام معها مدة قد تطول وقد تقصر ،حسب موجتها وقوهتا وقدرهتا على التأثري،
إضافة إىل ما حتمل من مستجدات يف مفرداهتا وإطارها اخلارجي ،غري أهنا تبدأ باخلمول
والتراجع حني تتساقط أستارها ،وتنكشف مثالبها ونواقصها ملا يعتريها من خلل وتناقض.
ولقد كانت البوصلة تتجه بني فينة وأخرى جتاه ما يستجد من توجهات وأفكار
تستحوذ على املشاعر اإلنسانية ،ومع تشعب القضايا املختلفة ومدى تكالب األزمات والكوارث
على الواقع اإلنساين ،فإن ذلك قد يستدعي اهلرولة حنو املنتج املستجد من األفكار والرؤى
للحصول على الضالة اليت تنشدها كافة األطياف البشرية.
ففيما مضى من القرن العشرين كان الفكر املاركسي ،الذي استحوذ على الرأي العام
العاملي ،له قدرة تأثريية عند نشأته وتأسيسه ،وقد احتل بنظرياته وتصوراته مساحة
شاسعة النطاق ،وشعرت األفكار املختلفة واملتنوعة بالتوجس والرهبة من تلك النهضة
وبريقها اآلخذ يف التأثري والتأييد ،مما حدا باألطراف املناوئة التصدي بكافة السبل
والوسائل ملواجهة أفكاره وصدها عن االنتشار واهليمنة ،ورغم اإلجنازات اهلائلة اليت
حققها منذ انطالقته غري أنه ذهب أدراج الرياح مع فشل التجربة وجناح أفكار أخرى أكثر
* عامل دين ،كاتب وباحث ،أسرة التحرير ،السعودية.
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انفتاحًا ونضارة ،وهذا السياق مل يقتصر على هذا التوجه فحسب ،إمنا ينسحب على كافة
تصاعديا
منوا
ًّ
التوجهات واأليديولوجيات الفكرية والثقافية ،فاألفكار والثقافات قد حتقق ًّ
عند انطالقتها وهنضتها يف النشأة واحلداثة ،مث تذبل شيئًا فشيئًا ليتم والدة جديدة لفكرة
أخرى ونظرية جديدة.
ومع تراكم الزخم اهلائل من األفكار والثقافات اليت يناقض بعضها بعضًا ،فإن الفكر
القرآين بقي متجددًا طوال عهوده الضاربة جبذورها يف عمق الزمن ،بقيمه وتعاليمه
وإسهاماته املتميزة ،اليت ال يناقض بعضها بعضًا ،إمنا جاءت متناسقة ومنسجمة ،مث إهنا
مل تكن حباجة لتجربة أو امتحان لتثبت مصداقيتها وأحقيتها ،بل كانت واضحة وناصعة
لكافة العقالء واملتنورين الذين اختربوا معامله ومناهجه ،وأقوى ركيزة داعمة للفكر القرآين
َان ِم ْن ِعن ِد َغ ْي ِر ا ِ
هلل َل َو َج ُدوْا
ون ا ْلق ُْر َآن َول َْو ك َ
أنه من عند اهلل سبحانه وتعاىل{:أَ َف َال َيَت َدَّب ُر َ
ريا}(((.
ِفي ِه ْاخِت َالفًا َكِث ً
وهنا لنا أن نسأل :ملاذا مل يستطع العرب مبا كان لديهم من قدرة راقية يف الفصاحة
والبالغة ،وإدراك يف فهم أسرار اللغة العربية وصيغها أن ُينشئوا آية واحدة؟ أو تكون هلم
األدوات والسبل القادرة على تأليف نص مشابه؟ ولقد كرر القرآن الكرمي طوال تاريخ
نزوله حتديه للبشر لكنهم كانوا أعجز من أن يأتوا بنظري آلية قرآنية واحدة من آياته
املباركة؟
ولعل السبب يكمن يف األبعاد التالية:
ً
أوال :القرآن مدرسة العلوم واملعارف:

على امتداد مراحل التاريخ البشري مل يكن هناك ما ُيضاهي بصائر القرآن الكرمي
من أفكار وثقافات ،مبا قدم من حقائق كربى تنصاع هلا العقول املستنرية بالوعي واملعرفة،
صدق بعضه بعضًا ،برباهينه النرية وآياته
وعلى مر العصور املنصرمة مل يأت كتاب ُي ِّ
املحكمة كما هو القرآن الكرمي{ :لاَ َي ْأِتي ِه ا ْل َب ِاط ُل ِمن َب ْي ِن َي َد ْي ِه َولاَ ِم ْن َخْل ِف ِه َتزنِي ٌل ِّم ْن
يم َح ِمي ٍد}(((.
َح ِك ٍ
مث إن الذكر احلكيم مل يتحدث عن قوانني وقضايا تالمس احتياجات الواقع اإلنساين
فاستطاع البشر بكافة أعراقهم وطوائفهم ابتكار ما هو أرقى وأعمق يف معاجلة قضايا
اإلنسان والطبيعة وسائر مرافق احلياة ،بل كانت هي األمثل واألصدق ما بقي اإلنسان
وامتد الزمن ،ناهيك عن أن علوم القرآن ومعارفه هي اليت ترفد حركة اإلنسان بالتطلع
اب َال َر ْي َب ِفي ِه ُه ًدى
والطموح ،وُتعينه على اكتساب العلوم واملعارف ،قال تعاىلَ { :ذِل َك ا ْل ِكَت ُ
((( النساء.82 /
((( فصلت.42 /
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لِّ ْل ُمَّت ِقنيَ}((( ،ويف احلديث عن النيب  Cقال« :من أراد علم األولني وعلم اآلخرين فليقرأ
القرآن»(((.
من هذا املنطلق أطلق الذكر احلكيم صيحات اهلداية والصالح الستنهاض العمق
َّاس َق ْد َجاء ْتكُم َّم ْو ِع َظ ٌة
اإلنساين من سباته وغفلته وضياعه ،حيث قال تعاىلَ{ :يا أَُّي َها الن ُ
الص ُدو ِر َو ُه ًدى َو َر ْح َم ٌة لِّ ْل ُم ْؤ ِمِننيَ}(((.
ِّمن َّرِّبك ْ
ُم َو ِش َفاٌء لِّ َما ِفي ُّ
وحني كان القرآن الكرمي هو املصدر واملنبع الذي يستقي ويستلهم منه اإلنسان املسلم
املعاين والرؤى والفكر واملعرفة كان أكثر انبعاثًا وهنضة حنو بناء املجتمع اإلنساين ،وحتقيق
املكاسب واإلجنازات يف جل امليادين احلياتية ،فض ًال عن التطلع والطموح الباعث على احلياة
الكرمية ،فما احتضن بني طياته من كم هائل من مفاهيم ورؤى كان يطلق مسرية البناء
ويسدد مساعيها ،غري أنه عندما غيبت مفاهيمه وتعاليمه الراقية يف حاضر األمة وختلّت
عن بصائره وهديه ُمنيت باخلسائر واهلزائم اجلسام ،وأصبحت يف ِعداد املتخلفني الذين
أذعنوا للتقاعس واخلمول.
وإذا عدنا أدراجنا إىل املالحم البطولية اليت حقق فيها املسلمون االنتصارات الكربى
املتعاقبة طوال التاريخ ،وتضافرت جهودهم لبناء األجيال الصاحلة ،ونشر قيم احلق
والفضيلة يف أرجاء املعمورة ،وإقامة صرح العدل وحفظ احلقوق اإلنسانية يف سائر أروقتها،
حىت أضحوا يف فترة وجيزة من خري األمم ،جند أن وحي القرآن الكرمي هو امللهم على
التضحية والعطاء ،والباعث األساس لرفد مسرية التقدم والتحضر.
وعندما فقه جيل الصحابة الواعد معاين هذه احلقيقة ،وصقلوا شخصياهتم وفق
تصوراهتا ورؤاها ،استطاعوا حتقيق ما وصلوا إليه من مقام مرموق ،وهبر العامل بشىت
انتماءاته وأعراقه لتلك النهضة اخلصبة ،اليت حققت اإلسهامات اجلزيلة يف إطالق حركة
املعارف اإلنسانية ،وأنارت مدارج مسارح احلياة.
وحنن اليوم على أعتاب القرن الواحد والعشرين نعيش الضعف واهلوان ،وتسيطر
علينا هواجس اهلزمية واالنكسار ،وتستحوذ علينا بواعث اخليبة والفشل على شىت األصعدة
واملجاالت احلياتية ،ويتجلى العجز أمام هنضة النظام العاملي األخذ يف التطور والتقدم،
وما توصل إليه من حتقيق اإلجنازات واملكاسب اهلائلة اليت أغنت واقعها بغزارة إنتاجها
وابتكارها ،ورغم الدعوات اإلصالحية احلثيثة اليت يطلقها العلماء واملفكرون إلمناء حركة
الواقع وإطالق مسريته لبناء هنضة معرفية ومهنية ،فإن االستجابة ال تترجم إال ببعض
((( البقرة.2 /
((( الري شهري ،حممدي ،ميزان احلكمة ،ج ،8ص ،73مركز النشر ،مكتب اإلعالم اإلسالمي1404 ،هـ،
1462هـ .ش.
((( يونس.57 /
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األمور القشرية والسطحية اليت ال ُتليب املقاصد واألهداف لنهضة الواقع ،وقد ال يكون
ومما يبعث على خيبة األمل ،غري أنه يبقى حمل تداول ونقاش للخالص
ذلك مصدر غلق َّ
من الظواهر املرضية اليت هتيئ األرضية للدعة والتكاسل واهلروب عن حقائق الواقع ،وال
غرو أن ذلك حباجة إىل تكثيف اجلهود واملساعي ،وتقدمي املزيد من الرؤى والبصائر من
قبل املهتمني بشأن قضايا األمة لتلبية احتياجات الواقع ورهاناته امللحة ،وما حيقق االنسجام
وفق التطلعات واملنطلقات.
ولعل جذر املشكلة اليت تساور واقعنا ويرهتن بأسوارها هي حالة الطالق والفصل
معان وقيم أصيلة ،وما ُمنيت به جمتمعات األمة من انتكاسات
بني الواقع وما حبوزتنا من ٍ
وخيمت طيلة احلقب التارخيية حىت حاضرنا الراهن ،إمنا هو نتيجة التنصل
وخسائر َّ
والتجرد من بصائرها ومفاهيمها ،ولو أننا بذلنا جهدًا يسريًا يف استثارة أفكارها وأدواهتا
وما حتتضن من مكونات راقية لكان واقعنا أفضل مما حنن عليه.
وإذا كانت سائر األفكار والثقافات املنتشرة يف بقاع املعمورة بشىت توجهاهتا وتشعباهتا
يتسىن هلا أن ُتقرأ وُيستنبط من ظالل معاملها ما يؤسس الرؤى واملفاهيم لعضد مسرية
الواقع ودفع مكتسباته وهنضته ،فإن املكتسب املوروث هلذه األمة من أرقى ما كسبته أمة
على اإلطالق ،فهو مل يتحدث حلقبة زمنية من حقب التاريخ دون أخرى ،أو يعاجل قضايا
وأزمات لظرف طارئ دون آخر ،إمنا جاءت سننه ونواميسه شاملة للزمان واملكان ،غري
أهنا ال ُتقرأ ببصرية ثاقبة ،ولقد كان اجليل املتقدم من الصحابة األجالء يتعاملون مع
هذا التراث باعتباره دستورًا للنهضة والتقدم يف ميادين العمل ،فيستلهمون من معينه
اخلصب الوعي واملعرفة ،فكان منطلقهم ملعرفة ما يتزنل من آيات هو الشروع يف ميادين
العمل لتنعكس الترمجة على الواقع اخلارجي ،ويتجلى ذلك البعد لتجسيد البصائر القرآنية
وانعكاس مالحمها على واقع احلياة من خالل اإلضاءات املشار إليها من قبل أهل البيت D
اليت سعت لتعزيز الرابطة واللحمة مبصدر الوحي واهلداية ،فعن أمري املؤمنني  Fقال:
«عليكم بكتاب اهلل ،فإنه احلبل املتني ،والنور املبني ،والشفاء النافع ،من قال به صدق ،ومن
عمل به سبق»((( .ولقد استمر تأكيده حىت آخر حلظة من فصول حياته ،ففي وصيته قبل
وجه لالهتمام هبذا الدور الذي يكشف حقيقة مقاصد الكتاب العزيز ،فيقول :F
وفاته َّ
«اهلل اهلل يف القرآن ،ال يسبقنكم إىل العمل به غريكم».
وإذا كانت األمة حباجة إىل ثوابت راسخة حتفظ مكوناهتا وخصائصها فإن العاصم
واألمان لألمة من املدهلمات واخلطوب اليت تعترض طريقها ،وما ُيجنبها مما حيدق هبا من
خماطر جسام هتدد مكانتها وهويتها ،فإن ذلك دون شك هو القرآن الكرمي ،وهو املجدد
((( الري شهري ،حممدي ،ميزان احلكمة ،ج ،8ص ،72مركز النشر ،مكتب اإلعالم اإلسالمي1404 ،هـ،
1462هـ .ش.
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فيها روح االنبعاث والتقدم للعطاء الفكري واملعريف واملهين ،واملحرك للقدرات واإلمكانات
من الركود واخلمول .وورد عن اإلمام الرضا عن أبيه  Fأن رج ًال سأل أبا عبد اهلل
« :Fما بال القرآن ال يزداد على النشر وال ّدرس إال غضاضة؟
فقال :ألن اهلل تبارك وتعاىل مل جيعله لزمان دون زمان ،وال لناس دون ناس ،فهو
غض إىل يوم القيامة»(((.
يف كل زمان جديد ،وعند كل قوم ّ
ثانيًا :تأصيل األصول العامة يف احلياة:

على مر العهود الزمنية كان القرآن الكرمي املتميز بتفوقه وعطائه املسهم األكرب يف
تصحيح املنطلقات واملسارات البشرية ،ولقد تناولت آياته املباركة القضايا واملوضوعات
املؤرقة لألوضاع املستشرية
احلساسة بدقة متناهية ،وأعطى حلاًّ وعالجًا جلميع املسائل ِّ
الن َها َر آَيَت ْي ِن َف َم َح ْونَا آَي َة اللَّ ْي ِل
بني أبناء املجتمعات اإلنسانية ،قال تعاىلَ {:و َج َعْلنَا اللَّ ْي َل َو َّ
اب َوك َّ
ُل َش ْي ٍء
َو َج َعْلنَا آَي َة َّ
الن َها ِر ُم ْب ِص َر ًة ِلَت ْبَتغُوْا ف ْ
السِن َ
َض ًال ِّمن َّرِّبك ْ
ني َوال ِْح َس َ
ُم َوِلَت ْعَل ُموْا َع َد َد ِّ
َصْلنَاُه َتف ِ
ْصي ًال}(((.
ف َّ
تفوقت
وانطلقت مفاهيمه األصيلة بوضع الضوابط واألسس العامة للحياة ،وقد َّ
صياغتها جبدارة مبا حققت من رؤى وبصائر خلاَّ قة ،أضفت على الوجود تطورًا ملموسًا
لسائر ميادين احلياة بشىت جماالهتا ،ومىت ما متسك هبا اإلنسان وانصاع ألوامرها
ونواهيها حتققت له احلياة الكرمية ،ورغد بعيش وافر باحلياة ،وإذا ما ختلَّى وأعرض عن
منابعه وتعاليمه السامقة عاش النكد والشقاء املادي واملعنوي ،يقول تعاىلَ { :و َم ْن أَ ْع َر َض
يش ًة َضن ًكا َون َْح ُش ُرُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة أَ ْع َمى}(((.
َعن ِذ ْك ِري َفإ َِّن َل ُه َم ِع َ
فعلى سبيل املثال ال احلصر فإن اخلطاب القرآين يؤسس قانونًا لألمن واالستقرار
يف طبيعة شبكة العالقات البشرية بني هيئة املنظومات اإلنسانية مجعاء ،القائم على أساس
العدل والرفق ،لتنطلق اإلنسانية مبعيارية متوازنة ال تطغى منطلقاهتا وتوجهاهتا الواحدة
على األخرى ،فتسودها نظم استبدادية واستكبارية متغايرة عن البعد اإلنساين ،قال تعاىل:
َآن ق َْو ٍم َعلَى أَ َّال
ُم َشن ُ
{َيا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوْا كُونُوْا ق ََّوا ِم َ
ني لهلِ ِ ُش َه َداء ِبا ْل ِق ْس ِط َو َال َي ْج ِر َم َّنك ْ
ون}(.((1
َت ْع ِدلُوْا ْاع ِدلُوْا ُه َو أَ ْق َر ُب ِل َّلت ْق َوى َو َّاتقُوْا ا َ
ري ِب َما َت ْع َملُ َ
هلل إ َِّن اهللَ َخِب ٌ
وإذا كانت البشرية تتوفر لديها نواة الطموح للعروج إىل التقدم والنهضة يف املعترك
((( الري شهري ،حممدي ،ميزان احلكمة ،ج ،8ص ،70مركز النشر ،مكتب اإلعالم اإلسالمي1404 ،هـ،
1462هـ .ش.
((( اإلسراء.12 /
((( طـه.124 /
( ((1املائدة.8 /
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احليايت ،والرغبة احلقيقية لتحقيق التعايش بأمن وسالم ،فإهنا لن تتوصل إىل مقاصدها
وأهدافها النبيلة إال على أساس التعاون والتعاضد ،والتخلص من بؤر التشنجات والعصبيات
املقيتة اليت ُتلقي مبقدراهتا ومكتسباهتا يف مستنقعات الضالل والضياع ،فض ًال عما يتضاعف
الت ْق َوى َو َال
ْرب َو َّ
من حمنها وأزماهتا على مجيع أصعدهتا ،قال تعاىلَ { :وَت َعا َونُوْا َعلَى ال ِّ
َت َعا َونُوْا َعلَى ا ِإلث ِْم َوا ْل ُع ْد َو ِان َو َّاتقُوْا اهللَ}(.((1
ولن نستطيع عالج ظواهر الفقر واملجاعة ،ونقص املؤن املستشرية يف األقطار املحرومة
واملعدمة من التمتع حبياة كرمية ورحيمة ،إال حني يكف اإلنسان عن جشعه وطمعه ،وتطوع
ين ِفي أَ ْم َواِل ِه ْم َح ٌّق
نفسه إلشراك اآلخرين يف معايشه وإنتاجاته ،قال تعاىلَ { :والَّ ِذ َ
(((1
(((1
لِّلساِئ ِل َوا ْل َم ْح ُرو ِم} ،
لِّلساِئ ِل َوا ْل َم ْح ُرو ِم}  ،وقال تعاىلَ { :و ِفي أَ ْم َواِل ِه ْم َح ٌّق َّ
َّم ْعلُو ٌمَّ ..
ال على أساس أن ُيجرد اإلنسان من حقوقه وُيمنع من مزاولة أموره الطبيعية ،إمنا ألاَّ
يتحول إىل حالة من الترف والبذخ اليت ال تالمس مشاعر وأحاسيس الضعفاء واملعدمني،
ُم ِعن َد ك ِّ
ُل َم ْس ِج ٍد و ُكلُوْا َو ْاش َرُبوْا َو َال ُت ْس ِرفُوْا إَِّن ُه َال
قال تعاىلَ{ :يا َبِني آ َد َم ُخذُوْا ِزي َنَتك ْ
ني}(.((1
ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْس ِر ِف َ
وهكذا لن حنقق املكاسب واإلجنازات احلضارية يف ظل االنتصار للفئوية واحلزبية،
والدخول يف الزناعات واملشاحنات ،اليت ُتستنفد فيها كافة األسلحة واإلمكانات ،بغرض
حتقيق جناحات وإجنازات خاصة على حساب املجموع والكل ،وهي من الظواهر املرضية
املستشرية يف أروقة األمة وجمتمعاهتا ،ولعله من أسباب تأخرها وتقهقرها يف عصورنا
الراهنة ،حيث أضحى االنتصار للتكتالت احلزبية والفئوية مقدمًا على االهتمام والتمسك
ْشلُوْا
َعوْا َفَتف َ
بقيم الدين ومبادئه الراسخة ،قال تعاىلَ { :وأَ ِطي ُعوْا اهللَ َو َر ُسوَل ُه َو َال َتنَاز ُ
ين}(.((1
الصاِب ِر َ
َوَتذ َ
ْه َب ِر ُ
حيك ْ
اصِب ُروْا إ َِّن اهللَ َم َع َّ
ُم َو ْ
يتحول مبرور الزمن إىل
وللحد من نزعة اجلرمية وانتكاس الواقع اإلنساين الذي قد َّ
واقع مشابه حبياة الغاب ،فتنتهك فيه احلقوق وتغيب احلدود وال تصان مبادئ وقيم الكرامة
اإلنسانية ،فإن السبيل للخالص من أزمات الواقع املقيت واملأساوي هو فرض العقوبات
الصارمة لردع طغيان عدوانية اإلنسان وضبط سلوكه اخلاطئ ،وتصحيح منطلقاته ومفاهيمه
يف احلياة ،ناهيك عن أن التالعب هبذه األسس الراسخة ومتييع معانيها ومفاهيمها مبثابة
ُم
دعوة مفتوحة النتشار اجلرمية بشىت صورها يف األوساط االجتماعية ،قال تعاىلَ { :وَلك ْ
( ((1املائدة.2 /
( ((1املعارج.25 ،24 /
( ((1الذاريات.19 /
( ((1األعراف.31 /
( ((1األنفال.46 /
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اص َح َياٌة َيْا أُوِل ْي ا َأل ْل َب ِ
ِفي ا ْل ِق َص ِ
ُون}(.((1
ُم َتَّتق َ
اب َل َعلَّك ْ
إضافة إىل الكثري من األصول والركائز اليت ُتعزز املكانة احلقيقية إلمناء واقع
اإلنسان ،ورفده بالرؤى والبصائر األصيلة ،اليت يتسىن هلا أن ُتنجز له الكثري من املكاسب
يف جماالت الرقي والتقدم يف املعترك احليايت.
ثالثًا :القرآن الكرمي آية اإلعجاز الكربى:

ال غرو أن مجيع املعارف والعلوم والفلسفات اإلنسانية املتشعبة بشىت مشارهبا
وتوجهاهتا قد تصاغرت أمام بريق الفكر القرآين ،وفيض بالغته ،وإعجاز علومه ومعارفه،
فض ًال عن قدرته الراقية على العطاء املستمر ،من غري أن تنضب منابعه وروافده ،بل كلما
انُتهل من حقوله اخلصبة جتلى حبقائقه وقدرته على االستزادة واإلثراء ،ومل يسلبه كثرة
تداول رؤاه وبصائره على مدى الزمان شيئًا ،وكلما هنل أرباب الفكر واملعرفة من آياته
وجدوا أهنم مل يبلغوا ساحل حميطاته ،فتنكشف من معني احلقيقة حقائق وبصائر متميزة
ال تنتهي عند حدَ { ،و َما أُوِتيُتم ِّمن ا ْل ِعْل ِم إ َّ
ِال َقلِي ًال}( ،((1ويتحدث اإلمام الصادق  Fوهو
يشري إىل العمق القرآين املتجلي باحلقائق الكربى ،واملعامل اخلالدة ،واملثل العليا ،فيقول:
«لقد جتلى اهلل خللقه يف كالمه ،ولكنهم ال يبصرون»(.((1
وحيدثنا التاريخ عن املحاوالت املتكررة اليت اندفعت لنقض هذا االعتقاد الراسخ هبذا
الكتاب غري أهنا مل ُتحقق أدىن مكسب يف هذا املجال ،ورغم ما لديها من أدوات ووسائل
للقدرة على املواجهة والتصدي وتوظيف استنتاجاهتا خلرق حقيقة من حقائقه ،إال أن تلك
اجلهود واملساعي أظهرت عجزها وضعفها إزاء حقائق القرآن ومقاصده األصيلة ،وورد
هبذا اخلصوص يف احتجاج الطربسي ،عن هشام بن احلكم أنه قال« :اجتمع ابن أيب العوجا
وأبو شاكر الديصاين وعبدامللك البصري وابن املقفع يف بيت اهلل احلرام يستهزئون باحلاج
ويطعنون بالقرآن ،فقال ابن أيب العوجا :تعالوا ننقض كل واحد منا ربع القرآن وميعادنا
من قابل يف هذا املوضع جنتمع فيه وقد نقضنا القرآن كله ،فإن يف نقض القرآن نقض نبوة
حممد ويف إبطال نبوته إبطال اإلسالم واثبات ما حنن فيه ،فاتفقوا على ذلك وافترقوا فلما
كان من قابل اجتمعوا عند بيت اهلل احلرام.
فقال ابن أيب العوجا :فما زلت أفكر منذ افترقنا يف هذه اآليةَ { :فل ََّما ْاسَت ْيَأ ُسوْا ِم ْن ُه
َصوْا ن ِ
َجًّيا ،((1(}..فما قدرت أن أضم إليها يف فصاحتها ومجيع معانيها شيئًا ،ولقد
َخل ُ
( ((1البقرة.179 /
( ((1اإلسراء.85 /
( ((1املجلسي ،حبار األنوار ،ج ،89ص.107
( ((1يوسف.80 /
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شغلتين عن التفكري يف غريها.
َّاس
وقال عبدامللك البصري :وأنا منذ أن فارقتكم أفكر يف هذه اآليةَ{ :يا أَُّي َها الن ُ
ون ا ِ
ون ِمن ُد ِ
هلل لَن َي ْخلُقُوا ُذَباًبا َوَل ِو ْاجَت َم ُعوا َل ُه
ين َت ْد ُع َ
َاسَت ِم ُعوا َل ُه إ َِّن الَّ ِذ َ
ُض ِر َب َمَث ٌل ف ْ
(((2
اب َش ْيئًا لاَّ َي ْسَتن ِقذُوُه ِم ْن ُه َض ُع َف َّ
وب}  ،ومل أقدر على
َوإِن َي ْسلُ ْب ُه ُم ُّ
الطاِل ُب َوا ْل َم ْطلُ ُ
الذَب ُ
اإلتيان مبثلها.
َان ِفي ِه َما آِل َه ٌة
وقال أبو شاكر الديصاين :وأنا منذ فارقتكم أفكر يف هذه اآلية{ :ل َْو ك َ
إِلاَّ اهللُ َل َف َس َدَتا}( ،((2ومل أقدر على اإلتيان مبثلها.
وقال ابن املقفع :يا قوم! إن هذا القرآن ليس من كالم جنس البشر ،وأنا منذ فارقتكم
يض ا ْل َماُء َوق ِ
ُض َي ا َأل ْم ُر
أفكر يف هذه اآليةَ { :و ِقي َل َيا أَ ْر ُض ا ْبَل ِعي َماَء ِك َوَيا َس َماُء أَ ْقلِ ِعي َو ِغ َ
َو ْاسَت َو ْت َعلَى ال ُْجو ِد ِّي َو ِقي َل ُب ْعدًا لِّ ْل َق ْو ِم َّ
ني}( ،((2فلم أبلغ غاية املعرفة هبا ومل أقدر
الظاِل ِم َ
على اإلتيان مبثلها.
وأضاف هشام بن احلكم إىل ذلك :فينما هم يف ذلك إذ مر هبم جعفر بن حممد
ِنس َوال ِْج ُّن َعلَى أَن َي ْأُتوْا ِب ِم ْث ِل َهذَا ا ْلق ُْر ِ
آن َال
الصادق  Fفقال{ :قُل لَِّئ ِن ْاجَت َم َع ِت اإل ُ
ريا}( ،((2فنظر القوم بعضهم إىل بعض وقالوا:
ون ِب ِم ْثلِ ِه َول َْو ك َ
َي ْأُت َ
َان َب ْع ُض ُه ْم ِل َب ْع ٍض َظ ِه ً
لئن كان لإلسالم حقيقة ملا انتهى أمر وصية حممد إال إىل جعفر بن حممد ،واهلل ما رأيناه
إال هبناه واقشعرت جلودنا هليبته»(.((2
ومع تقديرنا للنتاج الفكري والثقايف على مر العصور وما حقق للبشرية من تقدم
وتطور يف جماالت خمتلفة ،حيث أضحت لوازمه من االحتياجات امللحة اليت ال تستغين
عنها البشرية بأي حال من األحوال ،إال أن مساعيه لنقض وتقويض ركيزة من ركائز الذكر
احلكيم مل حتقق إال اخليبة والفشل ،وحقيقة ذلك أنه مصاغ من رب العاملني ،لتبقى روافده
وقيمه األساس الذي يستنقذ البشر وخيلّصهم من أزماهتم وعقدهم املتكلسة.
رابعًا :يف معترك االنبعاث احلضاري:

لقد جاء القرآن الكرمي كي يعاجل املوضوعات البشرية بشىت أصنافها ،ولقد أقام
عالجًا لكل قضية ،ولقد أتت املوضوعات القرآنية الجتثاث جذور الظواهر واألزمات اليت
تعيق خطوات التقدم والرقي يف سائر املجاالت املهنية واملعرفية يف إطار البعد اإلنساين
( ((2احلـج.73 /
( ((2األنبياء.22 /
( ((2هود.44 /
( ((2اإلسراء.88 /
( ((2هاشم معروف احلسيين ،سرية األئمة األثين عشر  ،ج2ص.272 - 271
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واحليايت ،فأضحت اآليات املزنلة بصائر وهدى ،ترشد اإلنسان وتنري له مسارات اخلري
والصالح ،وكلما متسك بروافدها وانسجم مع قيمها ومفاهيمها ازداد وعيه وتفتحت آفاقه
وبصائره.
إضافة إىل أن القرآن الكرمي هو حلقة الوصل وجسر العالقة الرابطة بوحي السماء
الذي ال ينقطع مداده عن البشرية ،وهو دستورها الراسخ الذي ُيلهمها الفكر واملعرفة
للوصول إىل مصاف النهضة واحلضارة ،فهو كتاب هداية وبصائر حياة ،وجاءت آياته مبا
حتتضن من أحكام وسنن وموضوعات متعددة لتجدد صياغة تطلعات اإلنسان احلضارية
يف كل زمان ومكان ،ومل يتوقف هذا الرفد املعطاء عن البشرية آنًا ما ،بل هو كالشمس اليت
تسطع بضيائها ومنافعها على بقاع املعمورة ،فكلما اقترب اإلنسان من إشعاعاته ومآثره
اخلصبة سطع على روحه وعقله ونفسه مبواهب ال نظري هلا ،ويف املقابل كلما ابتعد عن
وحيه وبصائره تاه يف دهاليز التيه والضياع ،وعاش الضنك والشقاء ،وتكالبت عليه املحن
يش ًة َضن ًكا َون َْح ُش ُرُه َي ْو َم
واألزمات ،يقول تعاىلَ { :و َم ْن أَ ْع َر َض َعن ِذ ْك ِري َفإ َِّن َل ُه َم ِع َ
ا ْل ِق َيا َم ِة أَ ْع َمى}(.((2
وما يضعه اإلنسان من عوائق وحواجز أمام فهمه وفقهه للقرآن ،أو ما يفصله عن
تشييد رابطة وعالقة مباشرة ،بزعم أن اآليات خصت شرحية منتخبة من األنبياء والرسل
واألوصياء ،هي مزاعم واهية ،وحواجز غري حقيقية ،أتت لتهدم جسر العالقة املتصلة
ببصائره وهديه ،كيف ال وهذا الكتاب إمنا أُنزل لريفد واقع اإلنسان ،ولينتزعه من أسوار
ِص َر ُه ْم َوا َأل ْغ َال َل
األغالل ،وسيطرة األهواء والشهوات ،يقول تعاىلَ ..{ :وَي َض ُع َع ْن ُه ْم إ ْ
َت َعَل ْي ِه ْم.((2(}..
الَِّتي كَان ْ
وكانت دعوته الصرحية وال زالت ُتفضي إىل التمسك مبفاهيمه وتعاليمه اليت تبعث
يف اإلنسان معاين احلياة بكل جتلياهتا ،وُتطلقه يف رحاب الكون الفسيح ليحقق املكاسب
ين آ َمنُوْا
احلضارية يف كافة املجاالت احلياتية وميادينها اخلصبة ،يقول تعاىلَ{ :يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ْاسَت ِجيُبوْا لهلِ ِ َوِل َّلر ُس ِ
ُم َو ْاعَل ُموْا أَ َّن اهللَ َي ُح ُ
ول َب ْي َن ا ْل َم ْرِء َو َقْلِب ِه َوأََّن ُه
ول إِذَا َد َعاكُم ِل َما ُي ْحِييك ْ
ون}(.((2
إَِل ْي ِه ُت ْح َش ُر َ
مث إن ما ورد من تأكيد على النهي من تفسري القرآن بالرأي لعله مل يكن على سبيل
ِّاتباع أساليب القمع واالستبداد حلجز املسلم ومنعه من االجتهاد واالستنباط ،وإثارة عقله
وملكاته احلسية إلجناز نتاج علمي ،أو كسب معريف ،وإمنا ليعزز فيه قيمة عظيمة وهي
حفظ الدين ،والنأي عن إحلاقه مبا ال يتوافق ويتطابق أص ًال وفرعًا مع روح مبادئه وقيمه
( ((2طـه.124 /
( ((2األعراف.157 /
( ((2األنفال.24 /
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ْف َما َل ْي َس ل َ
َك ِب ِه ِعْل ٌم
األصيلة ،فريتكب بذلك ما ال ُيحمد عقباه ،ولذا قال تعاىلَ {:و َال َتق ُ
الس ْم َع َوا ْل َب َص َر َوا ْل ُفؤَا َد ك ُّ
َان َع ْن ُه َم ْسؤُو ًال}(.((2
ُل أُولِئ َك ك َ
إ َِّن َّ
ولقد كانت عالقة النشء األول من جيل الصحابة بالقرآن عالقة تلقِّي اآليات لتوظيفها
يف ميادين العمل لتستنبط من منابعه البصائر والرؤى اليت تطلقها يف احلياة ،وكان الواحد
منهم يسمع اآليات من ُمبلِّغ الدعوة ورسوهلا فيبادر يف تطبيقها ،والعمل مبقتضياهتا على
واقعه ،فكانت حياهتم مفعمة بالعطاء والتضحية بتأثرهم الكبري بآيات القرآن.
أعرابيا قدم على النيب  Cليستقي منه أشعة القرآن ،فقرأ عليه جزأً
وورد أن
ًّ
يسريًا من آيات الذكرَ { :ف َمن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال ذ ََّر ٍة َخ ْي ًرا َي َرُه * َو َمن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال ذ ََّر ٍة َش ًّرا
َي َرُه}( ،((2فقال اإلعرايب :يا رسول اهلل! اكتفيت ،مث مضى الرجل ،فالتفت األصحاب إىل
النيب  Cفقال :انصرف الرجل وهو فقيه»(.((3
فهذا الكتاب صحيفة عمل وانطالق يف رحاب احلياة ،واإلنسان هو املعين األول بسننه
ومفاهيمه ،ويف هذا السياق جتد أن أمري املؤمنني  Fيؤكد على هذه العالقة اليت ال تتقد
جذوهتا إال باملثابرة والعمل ،يقول« :اهلل اهلل يف القرآن فال يسبقنَّكم إىل العمل به غريكم».
وال غرو أن كل أمة من األمم حتفل مبا لديها من مواريث وطقوس ،فطوال مسرى
احلقب التارخيية يتجلى هذا البعد املستأثر باالهتمام مبا لدى كل أمة وجمتمع ،لتهيئ
مساحة واسعة من وقتها وجهدها للبحث والدراسة لتنكشف حقائقها ومعاملها ،ناهيك عن
أن التقاليد واألعراف السائدة مبختلف أمناطها وصيغها جتد هلا الصدى الكبري يف الواقع
اإلنساين ،وغالبًا ما تندفع املجتمعات للحفاظ عليها وعدم التنازل عن مكتسباهتا ،ورمبا
طوعت اجلهود واملساعي لتطويرها مبا ينسجم ويتأقلم مع الواقع ويتوافق مع الظرف
َّ
الراهن ،وكما لألمم واملجتمعات من املواريث واملكتسبات احلضارية واإلنسانية فإن األمة
املسلمة ليست مبعزل عن ذلك ،وإمنا هي متلك مرياثًا عظيمًا يفوق ما لدى األمم ،بل
هو متميز على سائر ما جاء لسائر األمم ،والسر يف ذلك أنه مزنل من عند اهلل سبحانه
وتعاىل ،فض ًال أنه حماط باحلفظ ،فال ترقى أدوات الفساد لتعبث بقيمه وبصائره ،وهو
دستور حيايت متوافق ومنسجم مع احلراك الزمكاين ،ال يركن إىل التخلّف والدعة والكسل،
وإمنا يرقى باحلياة إىل أرقى صورها ليحقق اإلنسان سبل األمن والكرامة واحلرية يف شىت
ميادينها T

( ((2اإلسراء.36 /
( ((2الزلزلة.8 - 7 /
( 6(((3الطباطبائي ،السيد حممد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ج ،10ص.352
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حماوالت َّ
اإلمامي
التأريخ لعلم أصول الفقه
ّ
قراءة نقدية للمنطلقات واملنهجية
الشيخ حسن البلوشي*

متهيد

ميثل علم أصول الفقه حلقة الوصل بني الرؤية العقدية (علم الكالم) وعلم الفقه ،فهو
مهد بدورها أرضية االستنباط
يقوم َمب ْن َه َجة املبادئ الكالمية يف صورة أصول تشريعية ُت ِّ
فقهي
للفقيه .هلذا املوقع احلساس الذي يشغله علم األصول ،فإنه ال يكاد يوجد
ٌ
مذهب ٌّ
يف اإلسالم إال وقد اهت ّم هبذا العلم؛ سواٌء بصور ٍة مباشر ٍة أم غ ِ
ري مباشر ،فحىت أكثر
التوجهات الفقهية حرفّيةً؛ كاألخبارّية والظاهرّية ،كانت هلا «أصول» ترجع إليها يف فهم
ٍ
مبسامهات
النص الديين ألغراض استنباطية .من هذا املنطلق فإن تاريخ املذاهب حفل
النص؛ إال أن
أصولي ٍة من ّوع ٍة وثرّية؛ مثّلت مبجموعها حوارًا ممتعًا يف قضايا التعاطي مع ّ
مذهب إىل آخر ،ومن فتر ٍة زمنّي ٍة إىل أخرى.
تلك املسامهات قد ختتلف من ٍ
وألسباب عديدة -قد نقف عند بعضهما فيما خيص موضوع الدراسة هنا -فإن علماء
للتأريخ ملسري علم األصول يف اإلطار املذهيب اخلاص هبم،
املذاهب ،أو غريهم ،قد بادروا َّ
ري ُهم يف احلقول العلمية األخرى كالفقه ،والطبقات ،واألدب ،والتفسري،
أسو ًة مبا فعله غ ُ
والكالم ..وغريها .يف هذا اإلطار بادر مجل ٌة من العلماء واملفكرين يف اإلطار الشيعي
اإلمامي للتأريخ لعلم األصول وذلك مبنطلقات خمتلفة ومنهجيات متنوعة.
* عامل دين ،أسرة التحرير ،الكويت.
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هذه الدراسة هي حماولة لرصد ومتابعة اجلهود املقدمة من قبل العلماء واملفكرين
الشيعة اإلمامية يف التأريخ لعلم األصول؛ وذلك ضمن سعي لتحليل هذه الظاهرة (ظاهرة
التأريخ) ،وقراءهتا بصورة نقدية على مستوى املنهجية املتبعة يف أعماهلم ،وحتديدًا سينحصر
العمل فيما هو متداول يف األدبيات العربية((( .وسيتم إمتام الدراسة ضمن ثالثة مراحل؛
األوىل :الرصد والتصنيف؛ حيث حتاول الدراسة رصد ما توفر باللغة العربية من حماوالت
للتأريخ لعلم أصول الفقه اإلمامي من قبل العلماء واملفكرين اإلمامية وتصنيفها((( .الثانية:
حتليل املنطلقات؛ حيث حتاول الدراسة حتليل منطلقات األعمال التأرخيية هلذا احلقل ،بغية
الوقوف على غايات املؤرخ وأهدافه .الثالثة :قراءة نقدية للمنهجيات؛ حيث تقوم الدراسة
بقراءة للمنهجيات اليت َّاتبعها العلماء واملفكرون قراء ًة نقديةً.
وهذا؛ أم ًال يف أن تكون هذه الدراسة فرصة للتعرف على اجلهود املبذولة يف هذا احلقل
بالدرجة األوىل ،وخطوة يف تطوير سؤال املنهجية فيه بالدرجة الثانية.
 .1رصد حماوالت التأريخ لعلم أصول الفقه اإلمامي

من خالل متابعة ورصد ما كُتب باللغة العربية حول تاريخ علم األصول يص ُعب على
حدد معيارًا معينًا لتصنيف هذه املسامهات ،وذلك أهنا متنوعة ومتداخلة يف الوقت
الباحث أن ُي ِّ
فرض هذا التنوع اختالف املنطلقات -الذي سنتناوله يف النقطة القادمة ،-أما التداخل
نفسه؛ َي ُ
َ
التشابك وثي ٌق ومعق ٌد بني الفقه واألصول من جهة ،واألصول
فتفرضه طبيعة املوضوع .إذ إن
والكالم من جهة أخرى ،واحلديث واألصول من جهة ثالثة؛ خصوصًا -بالنسبة لألخري -بعد
تزايد االهتمام بالدراسات احلديثية وتطورها يف العقود الثالثة األخرية .إال أن ما ميكن أن
يكون مناسبًا وخيدم َ
هدف هذا الفصل من الدراسة ،وهو إعطاء صورة عامة عن املسامهات؛
أن ُيعت َم َد معيا ُر السعة والضيق يف نوعية املسامهة -مع بعض التسامح يف ذلك.-
انطالقًا من هذا املعيار يف تنصيف املحاوالت ،ميكننا أن نصنف مسامهات التأريخ لعلم
األصول إىل أربعة أصناف نتناوهلا بالتفصيل تباعًا؛ األول :حماول التأريخ الشاملة لعلم األصول.
((( حتديد املسألة يف اإلطار العريب لإلشارة إىل أن مثة جهود باللغات األخرى بذلت للتأريخ لعلم األصول
أو لبعض قضاياه ،ففي اإلطار الفارسي قد أحصى الباحث مهدي علي بور األعمال اليت بذلت باللغتني
العربية والفارسية يف هذا املجال يف مقالة له حتت عنوان :ماخذشناسي تاريخ علم أصول ،نشرت يف
جملة فقه أهل البيت  Dالفارسية العدد ( ،)33راجع:
http://www.encyclopediafeqh.com/magazines/Feqh33f/hp_feqh33f.htm

ً
أعماال بدأت بالنمو يف العقود الثالثة املاضية باللغة اإلنكليزية عن علم األصول
كما أن هناك
والفقه واحلديث يف اإلطار الشيعي اإلمامي؛ على سبيل املثال ميكن مراجعة أعمال كل من Robert( :
 )Gleaveو( )Norman Calderو( )Saïd Amir Arjomandو( )Andrew J. Newmanوغريهم.
((( كما أن حتديد املسألة بالعلماء أو املفكرين اإلمامية لإلشارة إىل أن مثة جهود من علماء خارج هذا
اإلطار كجهود الدكتور حسن حنفي وغريه من املفكرين ،إال اهنا مستعبدة من أغراض هذه الدراسة.
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الثانية :حماولة التأريخ لعلم األصول ضمن التأريخ للفقه .الثالثة :حماولة التأريخ لعلم األصول
ضمن إطار «املؤسسة الدينية» .الرابعة :حماولة التأريخ ملسائل أصولية معّينة وحمددة.
 .1 .1حماولة التأريخ ملسرية علم األصول كاملة:

تتسم املحاوالت يف هذا الصنف أهنا جتتهد يف دراسة تاريخ علم األصول بصورة شاملة؛
تبدأ فيها من اجلذور األوىل هلذا العلم ،مرورًا بتعرجاهتا ومنحياهتا ،وانتها ًء عند ما آلت إليه
يف يومنا احلايل (أو يوم املؤلف الذي قد يكون قبل عقد من الزمن) .وعادة ما تكون طبيعة
املسائل املتداولة يف هذا النوع من املسامهات أن تتناول مجلة من اإلثارات املتربطة بالسؤال
حول وجود علم األصول يف املجتمع الشيعي املبكر ما قبل الغيبة أم ال ،ويف داللة بعض
املسامهات اجلزئية من قبل بعض أصحاب األئمة  Dعلى مستوى علم األصول آنذاك ،مث
عطفًا على مدرسيت قم (خراسان) وبغداد ،وطبيعة التمايز بينهما ،وكيفية تعاطي كل منها
مع علم األصول .باإلضافة إىل ما متثله طبيعة النظرية األصولية يف كل منهما كمتقابلني،
وضمن كل منها كمتنافسني؛ كطبيعة االختالف يف موضوع حجية خرب الواحد بني كل من
الشيخ الطوسي (ت  460هـ1067 /م) والسيد املرتضى (ت  436هـ1044 /م) .ناهيك عن دور
الشيخ املفيد (ت  413هـ1022 /م) يف مللمة طريف املدرسة القمّية والبغدادّية يف إطار «معتدل»
حسب بعض الباحثني ،-وكيفية تعامل العقل الشيعي األصويل مع جاره اجلديل السين؛خصوصًا فترة بغداد البويهّية اليت كانت مركز صراع ثقايف َّ
قل نظريه يف التاريخ اإلسالمي.
بعد ذلك ،تنعطف البحوث باجتاه فترة ما بعد الشيخ الطوسي ،وهي اليت ُتسمى عند بعض
املتقدمي بعصر «املقلّدة» لتنتهي مع بروز شخصية ابن إدريس احللي (ت 598هـ1201 /م) الذي أعاد
إحياء الروح يف احلركة االجتهادية يف الفكر الشيعي بشكل عام ويف املجال األصويل بشكل خاص ،لينتهي
جدا يف تاريخ هذا العلم ،وذلك على يد املحقق احللي
ذلك إىل إحياء مدينة احللّة العلمية ودورها احلساس ًّ
(ت 645هـ1247 /م) ،وابن اخته العالمة احللي (726هـ1325 /م) وابن العالمة فخر املحققني (771هـ/
1370م) ،حيث برزت هنا العديد من النظريات األصولية ،كما استقرت بعض املباحث اليت كانت قلقة
يف فترة سابقة كحجّية خرب الواحد ،وإمكانية التعبد بالظن ،ووضوح املوقف الشيعي األصويل من
اإلمجاع .ما تلبث البحوث طوي ًال يف حديثها عن احللة حىت تنتقل إىل منطقة أخرى هي جبل عامل يف
لبنان ،حيث الشهيد األول (ت 786هـ1384 /م) الذي اضطلع بأدوار فكرية واجتماعية وسياسية من ّوعة
ومهمة .يستهوي بعض الباحثني أن يتناولوا بعد فترة جبل عامل أطرافًا من مسامهات البحرين ،أو
أصفهان أو غريمها من بعض املناطق اليت كان الشيعة يتواجدون فيها بصورة علمية.
وعادة أغلب الباحثني أهنم بعد جبل عام ينتقلون إىل مرحلة الدولة الصفوية ليتوقفوا
عند بعض كبار العلماء يف تلك الفترة الذين كانوا -حسب بعض الباحثني -القشة اليت أظهرت
احلركة األخبارية يف هذه الفترة ،لتمتد هذه احلركة حبواراهتا اجلذرية والساخنة مع الطرف
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األصويل قرابة القرنني من الزمان .تعيد فيها احلركة األخبارية مراجعة أبسط املسلمات يف
الفكر األصول الشيعي كمشروعية أصل االجتهاد ،أو حجية ظواهر القرآن الكرمي ،أو كيفية
فهم كالم املعصوم ،ناهيك عن موقع العقل واألصول العقلية يف عملية االجتهاد؛ باإلضافة
إىل صحة املرويات احلديثية عن املعصومني  Dومعايري القبول والرفض.
يتنهي احلديث عن احلركة األخبارية عندما يبدأ احلديث عن الوحيد البهبهباين (ت
1206هـ1791 /م) الذي كانت على يديه يف مدينة كربالء هناية احلركة األخبارية -على األقل
على مستوى الوجود االجتماعي -لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة يف علم األصول ُتعت َب ُر عند
البعض أن أُسسها هي العمود الفقري هليكل علم األصول املستمر إىل يومنا هذا .إذ إن
هذه الفترة يتم فيها تناول مسألة انسداد باب العلم ،واألصول العملية بسعتها اليت تضخمت
ما بعد الوحيد البهبهاين على يد الشيخ األنصاري (1281هـ1864 /م) وتالمذته ،كما يتم
احلديث عن طبيعة العالقة بني األصول والفلسفة ،وطبيعة التأثري املتبادل بينهما ،وذلك
للوقوف يف النهاية على آخر النظريات األصولية يف الفكر الشيعي.
إن أردنا تعداد املسامهات يف هذا الصنف ،فهي كاآليت:
 -1الشهيد الصدر :ميكن اعتبار أن بداية هذا النوع من التأريخ لعلم األصول كانت يف
هنايات ستينات القرن املاضي وبدايات السبيعنات على يد الشهيد السيد حممد باقر الصدر ،وذلك
يف كتابه الشهري «املعامل اجلديدة لعلم األصول»((( ،الذي كان مقدمة ألطروحة أصولية اعتربها
السيد الصدر أطروحة جديد ًة يف جماهلا .وقد اتسمت حماولة السيد الصدر بطابع مشويل يف
موسعة يف تطرقها للمواضيع بصورة
تناول تاريخ علم األصول ،باإلضافة إىل أهنا من حيث الكم ّ
حتليلية حتاول ربط املواضيع والتعمق يف فهم بعض النظريات وظروف نشأهتا.
 -2أبو القاسم الكرجي :أستاذ يف جامعة طهران ،تناول تاريخ علم األصول بصورة
موسعة وشاملة ،ابتدا ًء من اجلذور األوىل لالجتهاد وانتها ًء إىل ما يقارب عصره؛ هناية
السبعينات من القرن املاضي(((.
 -3الشيخ السبحاين :تطرق آية اهلل العظمى املحقق الشيخ جعفر السبحاين إىل تاريخ
علم األصول بصورة شاملة((( ،وع ّدد مراحله ،وحقب كل مرحلة ،إال أنه على الرغم من أن
املحاولة شاملة إال أهنا جاءت موجزة وخمتصرة نوعًا ما باملقارنة مع من سبقه يف هذا املجال.
 -4السيد منذر احلكيم :من املسامهات الشاملة مسامهة السيد منذر احلكيم يف سلسلة
((( الصدر ،حممد باقر .املعامل اجلديدة لعلم األصول ،مكتبة النجاح ،طهران  -إيران1395 ،هـ.
((( الكرجي ،أبو القاسم ،تعريب :حممد علي آذرشب ،نظرة يف تطور علم األصول ،جملة الثقافة
اإلسالمية ،ع1406( 7هـ1986 /م) ،لبنان  -بريوت ،ص.234
((( السبحاين ،جعفر ،مصادر الفقه اإلسالمي ومنابعه ،دار األضواء ،بريوت  -لبنان1419 ،هـ.ق ،ط.1
 .446 - 421كما أنه تطرق للموضوع أيضًا يف مقدماته على بعض الكتب املحققة ،إال أهنا ال خترج
عما طرحه يف كتابه األساس.
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مقاالته اليت كتبها يف جملة فقه أهل البيت  ،((( Dحيث تناول فيها مراحل تطور االجتهاد
يف الفكر الشيعي اإلمامي ،مبتدئًا مع الصدوق األول ،ومنتهيًا مع األنصاري وما بعده.
 -5الشيخ الدكتور عبداهلادي الفضلي :تناول الشيخ الفضلي تاريخ علم األصول يف مقدمة
موسعة يف كتاب «دروس يف أصول فقه اإلمامية»((( ،تطرق هو اآلخر إىل مراحل علم األصول
ّ
ً
املوسعة.
ومدارسه ،متناوال أهم التحوالت فيه .ميكن تصنيف العمل يف بابه على أنه ًّ
كميا من األعمال ّ
 -6السيد منري القطيفي (اخلباز) :من املحاوالت الشمولية يف التأريخ لعلم األصول
حماول السيد القطيفي يف تقريرات لبحوث السيد علي السيستاين يف كتابه «الرافد يف علم
األصول»((( ،حيث تناول مراحل علم األصول بصورة موجزة وخمتصرة.
 -7السيد
املدرسي :تناول آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي تاريخ علم
ّ
األصول ،وأهم التطورات اليت م ّر هبا هذا العلم ابتدا ًء من عصر املفيد وحىت يومنا هذا،
وذلك يف كتابه «فقه االستنباط»((( ،إال أن املسامهة كانت على مشوليتها لتاريخ األصول
خمتصرةً ،م ّر خالهلا بصورة سريعة على هذا التاريخ.
 -8الشيخ حممد مهدي مشس الدين :تناول العالمة مشس الدين تاريخ علم
األصول بصورة شاملة ،حلَّل فيها العديد من النظريات األصولية ،وظروف والدهتا ،من
العصور األوىل وحىت مراحل متأخرة من علم األصول ،وقد كتبها مقدمة لكتاب «تنبيهات
ومقدمات» لشرح أصول الفقه للعالمة املظفر ،مث طبعت بعد ذلك مستقلة( .((1والدراسة هي
نسبيا يف تناوهلا للموضوع.
األخرى قصرية ًّ
 -9علي الزبيدي :ق ّدم علي الزبيدي دراسة هي يف احلقيقة رسالة ماجستري يف
موضوع «تاريخ االجتهاد ومناهجه»( ،((1تعترب الدراسة موسعة نوعًا وكيفًا ،فقد تناول
((( سلسلة من املقاالت يف جملة فقه أهل البيت  Dيف األعداد بني  13إىل  ،17حتت عنوان :مراحل تطور
االجتهاد عند الشيعة اإلمامية .وأيضًا :تطور الدرس األصويل يف النجف األشرف ،السيد منذر احلكيم،
موسوعة النجف األشرف ،دار األضواء ،بريوت  -لبنان1997 ،م 1417 -هـ.ق ،ط .1ج ،7ص- 173
 .216وأيضًا :مقدمة معامل الدين :يف برنامج :نور جامع فقه أهل البيت  .Dباإلضافة إىل مقالة مل
أعثر عليها حتت عنوان :نظرة سريعة إىل مراحل نشوء وتطور الفكر األصويل.
((( الفضلي ،عبداهلادي ،دروس يف أصول فقه اإلمامية ،مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ،قم  -إيران،
1420هـ.ق ،ط.1
((( القطيفي ،منري السيد عدنان ،الرافد يف علم األصول ،مكتب السيد آية اهلل العظمى السيد السيستاين،
قم  -إيران1414 ،هـ.ق ،ط.1
((( املدرّسي ،حممد تقي ،فقه االستنباط :دراسة يف مبادئ االستنباط ،حمبان احلسني  ،Fحتقيق:
مركز العصر للثقافة والنشر  -بريوت ،طهران  -إيران ،ط.53 - 45 .1
( ((1مشس الدين ،حممد مهدي ،االجتهاد والتجديد يف الفقه اإلسالمي ،املؤسسة الدولية للدراسات والنشر،
بريوت  -لبنان1999 ،م ،ط.37 - 7 .1
(http://www.alhassanain.com/arabic/book/book/letters_and_university_theses/tarekh_ ((1
 al_ejtehad_wa_manahejoho/2.htmlمت دخول املوقع يف تاريخ.2011/5/11 :
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تاريخ االجتهاد من عصر النيب  Cوحىت يومنا هذا ،وهي يف احلقيقة سرت على منوال
نوعيا إىل حد ما ،وكيمًا ،ولرمبا يرجع ذلك
دراسة السيد منذر احلكيم لكن بصورة موسعة ًّ
إىل أن السيد منذر احلكيم هو األستاذ املشرف عليها.
 -10الشيخ عدنان فرحان :للفرحان دراسة مطولة عن تاريخ االجتهاد تتناوله بأغلب
مراحله حتت عنوان «أدوار االجتهاد :دراسة منهجية موضوعية تواكب أدوار االجتهاد عند
الشيعة اإلمامية»( .((1وهذه الدراسة تتناول املسألة منذ بدايات حركة االجتهاد وإىل يومنا هذا.
 .1 .2حماولة التأريخ لعلم األصول ضمن التأريخ لعلم الفقه:

بالنظر إىل حقيقة التداخل الشديد بني حقول املعارف الدينية اإلسالمية ،وحقيقة أن عامل
الدين يف التاريخ القدمي كان يتسم باملوسوعية يف احلقول الدينية وغريها؛ فإن من الصعب على
ّأي حماولة للتأريخ حلقل علمي ما أو لشخصية علمية معينة أن تتجاوز جمموع األبعاد املترابطة يف
ذلك احلقل أو هذا العامل .فكيف ملن يريد التأريخ لعلم الفقه؟ إنه -وبال شك -سيضطر لتناول
األبعاد األصولية بنحو أو بآخر .وذلك أن الفقه تربطه باألصول ،بشكل عام ،عالقتان وثيقتان،
األوىل :أن علم األصول ميثل األسس النظرية لعملية االجتهاد ،فما قد حيدث من تطورات يف هذه
األسس ينعكس بشكل مباشر على االستنباط الفقهي .الثانية :أن الفقه هو املجال التطبيقي لعلم
األصول ،فما قد حيدث من تطورات وتضخم يف املسائل الفقهية سريتد بصورة مباشرة الستحثاث
علم األصول البتكار معاجلات ونظريات جديدة ،كما أهنا حمل اختبار اآلراء األصولية وجدوائيتها.
وقد بدأت عدة أعمال علمية منذ منتصف القرن املاضي بالتأريخ لتاريخ الفقه الشيعي
(أو اجلعفري كما حيلو للبعض تسميته) ،واقفة عند بداياته ،ومدراسه ،ومراكزه ،ونوعية
التأليف فيه ،ومراحله والتطورات اليت م ّرت عليه ،منتهي ًة عند مالحمه يف عصرنا احلايل
علميا عليها أن تتطرق بنحو أو بآخر للحديث عن
(أو عصر املؤلف) ومساته .وكان لزامًا ًّ
مجلة من املسائل األصولية اليت رافقت هذه التطورات ،أو طبعت مدرسة ما ،وإبداعات
الشخصيات العلمية فيه ،فكان جزءًا من هذا التأريخ حديث عن األصول.
وإذا أردنا تعداد املسامهات يف هذا احلقل ،أمكننا بياهنا على النحو اآليت:
 -1السيد هاشم معروف احلسين :ولعله البداية األوىل هلذا احلقل يف اإلطار الشيعي،
من الكتب املطبوعة بالعربية ،حيث كتب السيد هاشم معروف احلسين كتابه الشهري «تاريخ
الفقه اجلعفري»( ((1الذي تناول فيه تاريخ الفقه منذ عصر النيب  Cمرورًا بعصور األئمة
 ،Dمتطرقًا لظروف النشأة ،وجدل القياس ،وكيفية تدوين احلديث ..وأمور أخرى.
( http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-aqaed/shaban-02/01.htm#link2 ((1مت دخول املوقع
يف تاريخ.2011/5/11 :
( ((1احلسين ،هاشم معروف ،تاريخ الفقه اجلعفري ،دار املعارف ،لبنان  -بريوت1987 ،م.
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 -2الشيخ حممد مهدي اآلصفي :ميكن القول :إن فض ًال كبريًا يرجع ملسامهات
الشيخ اآلصفي يف تطوير هذا احلقل العلمي ،فقد تطرق الشيخ لتاريخ الفقه وبصورة حتليلة
وموسعة مبتدئًا من بعد عصر الغيبة إىل قريب عصره ،ويف أثناء ذلك تطرق إىل تاريخ
األصول والنظريات األصولية .هذا على الرغم من أن للشيخ اآلصفي مقاالت مستقلة يف
جمال التاريخ األصويل إال أهنا مل تكن بسعة ومشولية حديثه عن تاريخ الفقه.
تطرق الشيخ اآلصفي لتاريخ الفقه يف مقدمة موسعة على الطبعة اجلديدة لكتاب «الروضة
البهية يف شرح اللمعة الدمشقية»( ،((1حيث حتدث هناك عن فترة زمن النيب واألئمة  Dوحىت
عصر الشهيد األول ،مث تال هذا العمل مقدمة أخرى لكتاب «رياض املسائل»( ((1للسيد علي
الطباطبائي ،حيث أكمل فترة ما بعد الشهيد األول وحىت ظهور احلركة األخبارية.
يضاف إىل هذين العملني عمالن آخران ينصبان مباشرة يف موضوع األصول ،األول:
مقدمة له لكتاب الوحيد البهبهباين «الفوائد احلائرية»( ((1حيث تطرق فيه لدور الوحيد
البهبهباين يف جتديد وإعادة إحياء علم األصول مرة أخرى بعد الصراع األخباري -
األصويل .الثانية :مقالة له يف موسوعة النجف األشرف( ،((1تطرق فيها لدور الشيخ
األنصاري يف تطوير األصول ،وأهم مالمح مسامهاته األصولية.
(((1
 -3الشيخ الدكتور عبداهلادي الفضلي :يف كتاب «تاريخ التشريع اإلسالمي» تناول الشيخ
الفضلي تاريخ الفقه منذ زمن النيب  Cوحىت عصور قريبة ،منتق ًال بني مراكز املدن الفقهية والعلمية
للشيعة ،ومبينًا مالمح كل مركز ،وأخريًا موثقًا وبصورة مسهبة املسامهات العلمية اليت أنتجت آنذاك.
ويف غضون ذلك فإنه تطرق لعلم األصول ،ووثّق األعمال األصولية يف كل مركز وكل مرحلة.
 -4الشيخ جعفر السبحاين :تناول الشيخ السبحاين موضوع «تاريخ الفقه أدواره
ومصادره» يف جملدين ضمن مشروع أكرب عن طبقات الفقهاء ،كان احلديث عن تاريخ الفقه
( ((1العاملي ،زين الدين بن علي بن أمحد ،الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية ،مكتبة الداوري قم
 إيران1410 ،هـ .ق ،ط.1( ((1الطباطبائي ،السيد علي ،رياض املسائل يف حتقيق األحكام بالدالئل ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة
جلماعة املدرسني بقم املقدسة ،قم  -إيران1412 ،هـ.ق ،ط.1
( ((1أكمل ،حممد باقر بن حممد ،دور الوحيد البهبهاين يف جتديد علم األصول ،الفوائد احلائرية ،جممع
الفكر اإلسالمي  ،قم  -إيران 1415 ،هـ.ق ،ط.1
( ((1اآلصفي ،حممد مهدي ،تطور علم أصول الفقه يف النجف احلديثة على يد الشيخ األنصاري وتالمذة
مدرسته ،موسوعة النجف األشرف ،دار األضواء ،بريوت  -لبنان1997 ،م 1417 -هـ.ق ،ط .1ج،7
ص .365 - 307كما ومن اجليد النظر إىل دراسة أخرى له :مدرسة النجف وتطور احلركة اإلصالحية
فيها ،حممد مهدي اآلصفي ،موسوعة النجف األشرف ،دار األضواء ،بريوت  -لبنان1997 ،م -
1417هـ .ق ،ط .1ج ،9ص.33 - 11
( ((1الفضلي ،عبداهلادي ،تاريخ التشريع اإلسالمي ،اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية  -لندن ،دار النصر،
بريوت  -لبنان1992 ،م1413 ،هـ.ق ،ط.1
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مقدمة هلذا العمل ،وقد تطرق فيهما إىل تاريخ الفقه واألصول يف كل من اإلطار الشيعي
والسين على السواء ،وكذلك تناول املصادر التشريعية لكل من املدرستني ،وأقام جد ًال بينهما
للوصول إىل املصادر اليت ميكن اعتبارها .يف هذه األثناء أفرد بابًا لتاريخ أصول الفقه(.((1
هذا باإلضافة إىل مقدمات عديدة كتبها الشيخ السبحاين لبعض الكتب املحققة إال أهنا ال
خترج عن إطار ما أسس له يف كتابيه السابقني.
 .1 .3حماول التأريخ لعلم األصول ضمن إطار «املؤسسة الدينية»:

كانت «ثورة الفقيه» اليت قادها اإلمام اخلميين يف هناية سبيعنات القرن املاضي نقطة
حتول يف َلف ِ
ْت انتباه الباحثني واملفكرين يف اإلطارين اإلسالمي والغريب لظاهرة املؤسسة
الدينية الشيعية ،فبعد أن استطاعت كلمات «الفقيه» أن تدك عرش «الشاه» ،وُتوقظ
أمة من سباهتا لتجعلها يف عمق التاريخ ،بدأت العديد من الدراسات والبحوث حول هذه
«املؤسسة الدينية» وطبيعتها ،تارخيها ورجاالهتا ،منهجيتها وآلياهتا .وزاد األمر أمهية ما
حدث يف العراق عام 2003م عندما ظهرت مرة أخرى املؤسسة الدينية بنظام املرجعية على
الساحة الدولية كالعب أساس ومهم يف منطقة تشكل مثار اهتمام للعامل أمجع.
يف هذا اإلطار ظهرت عدة دراسات تتناول هذه املؤسسة باللغة العربية وعلى ي ّد من يعتربون
من أبنائها ،وذلك يف حماول للتأريخ هلذه الظاهرة .وم ّرة أخرى هنا أيضًا ال ميكن احلديث عن
الفقه دون احلديث عن الفقيه ،وال ميكن احلديث عن الفقيه بتجاهل احلديث عن األصول ،وبالتايل
فإن أي حماولة للتأريخ للمؤسسة الدينية يتضمن بنحو أو بآخر حديثًا عن «األصول» كجزء من
أدوات املؤسسة الدينية .تلك املؤسسة اليت ُي َ
نظ ُر إليها عند البعض كوجود اجتماعي  -علمي،
وحىت سياسي -عند آخرين ،-ويكون فيها علم األصول جزءًا فاع ًال ومنفع ًال يف هذا الكيان.
يف هذا اإلطار هناك مسامهتان إحدامها أكثر سعة ومشولية من اآلخرى:
األوىل :مسامهة السيد جودت القزويين؛ الذي تناول تاريخ املؤسسة الدينية الشيعية
اإلمامية يف عملني اثنني( ،((2حيث نظر إىل الوجود العلمي هلذه املؤسسة على أنه وجود علمي -
اجتماعي  -سياسي فاعل ومتفاعل ومنفعل ضمن بيئة تارخيية اجتماعية معينة .حاول القزويين
أن جيتهد يف دراسة ٍّ
كل من األبعاد العلمية واالجتماعية هلذه املؤسسة ،اليت كان من ضمنها كالم
( ((1السبحاين ،جعفر ،مصادر الفقه اإلسالمي ومنابعه ،دار األضواء ،بريوت  -لبنان1419 ،هـ.ق ،ط.1
 .446 - 421وكذلك :السبحاين ،جعفر ،تاريخ الفقه اإلسالمي وأدواره ،دار األضواء ،بريوت  -لبنان،
1419هـ.ق ،ط.1
( ((2القزويين ،جودت ،تاريخ املؤسسة الدينية الشيعية :من العصر البويهي إىل هناية العصر الصفوي
األول ،دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت  -لبنان2005 .م 1416 -هـ ،ط .1وأيضًا:
القزويين ،جودت ،املرجعية الدينية العليا عند الشيعة اإلمامية ،دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع،
بريوت  -لبنان2005 .م 1416 -هـ ،ط.1
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عن «األصول» بل ومنظور إىل األصول ونظرياته كجزء من ذلك الواقع التارخيي  -االجتماعي.
وقد تناول هذه املسألة منذ الفترة البويهية يف بغداد وحىت عصر الشهيد الصدر.
الثانية :مسامهة الشيخ عدنان فرحان؛ اليت حذت حذو القزويين مع اختالف يف بعض التعريفات،
يفضل فرحان تسميتها بـ«املدرسة» بد ًال عن املؤسسة ،وذلك لوجود اختالف يف األطوات
حيث ّ
(((2
التحليلية ،إال أهنا يف املحصلة تناولت األصول باعتبارها بؤرة العمل االجتهادي يف الفكر الشيعي .
 .1 .4حماولة التأريخ ملسائل أصولية معينة:

وتشعب مسائله خالل القرنني املاضيني ،ظهرت يف الساحة
بعد توسع علم األصول ُّ
العلمية ظاهرة التأريخ ملسائل معينة يف علم األصول ،حيث يتناول فيها الباحث مسألة ما
ويتطرق لتاريخ املسألة يف التراث الشيعي أو غريه ،والتحوالت اليت م ّرت هبا ،بأهم اآلراء فيها.
وُيلحظ تنامي هذا النوع من البحوث مع التداخل احلديث بني منهجي التعليم احلوزوي التقليدي
واملنهج اجلامعي ،مما انعكس على دراسات الباحثني يف جمال الدراسات الدينية الشيعية ،على
الرغم من وجود هذا النمط وإن بصورة أقل تركيز ومبنهجية خمتلفة كما هي عليه اآلن؛ كما
ُيالحظ ذلك يف حبوث الشيخ األنصاري اليت يعتين فيها بسرد آراء العلماء السابقني بصورة
متسلسلة نوعًا ما ،مث يعقبها -عادة -بتحليل معني لينتهي باإلدالء برأيه يف املسألة.
وألن مثل هذه البحوث اليوم من الكثرة مبكان ال ميكن هلذه الدراسة أحصاؤها،
ناهيك عن خروجها عن غرض املقال هنا ،فإننا نشري فقط لنموذج مع ّبر ملثل هذا النوع يف
دراسة للشيخ حيدر حب اهلل ،كانت مقدمة لنيل درجة املاجستري ،عنواهنا« :نظرية السنة
يف الفكر الشيعي اإلمامي :التكوين والصريورة»( ((2تناول فيها نظرية حجية السنة يف الفكر
اإلمامي ،منذ بدايات ما بعد الغيبة وحىت زمان الدراسة.
 .2منطلقات التأريخ لعلم أصول الفقه اإلمامي

تتباين منطلقات التأريخ لعلم أصول الفقه لدى من أسهم يف هذا املجال ،فعلى الرغم
من تصريح بعضهم بدوافعهم يف اخلوض يف هذا املجال إال أننا ال نعدو احلقيقة لو قلنا:
إن حتليل هذه املنطلقات يبدو من الصعوبة مبكان؛ وذلك حلقيقة أن الدوافع واملنطلقات
قد تكون متعددة يف املحاولة الواحدة ويف بعض األحيان تكون متداخلة .لذا فإن أقصى ما
ميكن فعله هو االقتراب حنو الدافع الرئيس يف كل حماولة ال من خالل تصرحيات املؤلفني
فحسب بل ومن خالل طريقة معاجلة املسألة والنتائج اليت توصل إليها أو أبرز النقاط اليت
( http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-aqaed/shaban-02/01.htm#link2 ((2مت دخول املوقع
يف تاريخ.2011/5/11 :
( ((2حب اهلل ،حيدر .نظرية السنة يف الفكر الشيعي اإلمامي :التكوين والصريورة ،مؤسسة االنتشار
العريب ،لبنان  -بريوت ،2006 ،ط.1

aaa
aaa
31

من بصائر الوحي

ّمت التركيز عليها ،لالنتهاء يف املحصلة النهائية إىل أهم دافع وراء كل حماولة .هذا؛ مع
التأكيد على تعدد الدوافع ،الذي قد جيعل حماولة واحدة تصنف يف خانتني.
 .2 .1املنطلق التأسيسي ألطروحة جديدة يف املجال األصويل:

هل إن من يريد أن يق ّدم اجلديد حباجة إىل إقناع املجتمع العلمي (ولرمبا االجتماعي
أيضًا) على أنه ليس ب َدعًا من الباحثني وأن «سرية السابقني» هي اإلبداع؟ أم أن املجتمع
العلمي لن يكون مقتنعًا مبسامهة تدعي اجل َدة يف جماهلا ما مل تكن قد استوعبت تاريخ
حقلها وما قام به «املؤسسون األوائل»؟ أم أن الوعي التارخيي بشكل عام هو البوابة األوىل
لإلبداع الفكري ،ألنه ُيسلّح الباحث واملفكر خبربة قرون من اجلهود العلمية؟ أم أن كل هذه
التساؤالت وغريها كانت حاضر ًة عند بعض من أ ّرخ لعلم األصول.
يف مطلق األحوال ميكننا مالحظة هذه الظاهر؛ ظاهرة الوعي التارخيي ملجال علمي،
يف العديد من املحاوالت اليت قدمت لتطوير حقول علمية معينة ،فغالبًا ما كان الباحث
يستعني بالتاريخ ليش ّرع أو يربر ما يقوم به من «جدي ٍد» يف ميدانه .وهذه ليست فقط يف
جمال العلوم الدينية فحسب بل حىت يف بعض العلوم اإلنسانية األخرى والطبيعة .وعلى
الرغم من أن مثل هذه الظاهرة موجودة بصورة ما يف جهود بعض العلماء السابقني ،إال أنه
ميكن مالحظة منوها يف أكثر من حقل مع بدايات القرن العشرين ،بعد أن استقر يف وعي
العلماء ضرورة الوعي التارخيي للعلوم( ((2بل وتأسست على أثره حقول خمتصة لتاريخ
العلوم ،ابتدأت يف املجاالت الطبيعية مث ما لبثت أن انتقلت إىل العلوم اإلنسانية ،وال يزال
اجلدل قائمًا بني العلماء يف منهجياهتا التفسريية والتحليلية وجماالهتا املمكنة.
ويف جمال التأريخ لعلم األصول هناك أربعة حماوالت ميكن إرجاع منطلقتها يف تناول
تاريخ علم األصول لدافع دعوى تقدمي أطروحة جديدة يف هذا امليدان .فنرى املؤلف يتحدث
عن مسرية من اجلهود ،والنظريات ،واآلراء ،واملدارس ،مث يعقبه بصورة مباشرة أو غري
مباشر حبديث عن ضرورة إبداع جهود جديدة يف علم األصول ،مث يقوم بعرض مبادرته
يف هذا املجال .وهذا ما نراه عند كل من الصدر( ((2واملدرسي( ((2والقطيفي( ((2والفضلي(،((2
( ((2ابتدأ الوعي بأمهية تاريخ العلوم مع تنامي حقل «فلسفة العلم» الذي يَعترب أن وعي تاريخ العلوم
مقدمة ضرورية له .ميكن مراجعةhttp://en.wikipedia.org/wiki/History_of_science :
( ((2الصدر ،حممد باقر ،املعامل اجلديدة لعلم األصول ،مكتبة النجاح ،طهران  -إيران1395 ،هـ.
( ((2املدرّسي ،حممد تقي ،فقه االستنباط :دراسة يف مبادئ االستنباط ،حمبان احلسني  ،Fحتقيق:
مركز العصر للثقافة والنشر  -بريوت ،طهران  -إيران ،ط.53 - 45 .1
( ((2القطيفي ،السيد منري عدنان ،الرافد يف علم األصول ،مكتب السيد آية اهلل العظمى السيد السيستاين،
قم  -إيران1414 ،هـ.ق ،ط.1
( ((2الفضلي ،عبداهلادي ،دروس يف أصول فقه اإلمامية ،مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ،قم  -إيران1420 ،هـ.ق ،ط.1
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فكل منهم عرض لتاريخ األصول ضمن منهجية ورؤية خاصة -سنقف عليها يف الفقرات
الالحقة -مث أعقبها بأطروحة يف املجال األصويلَّ ،ادعى فيها ِج َدهتا وإبداعها.
 .2 .2املنطلق التعليمي  -التدريسي لعلم أصول الفقه:

ضمن املسار االجتماعي ألي مذهب فكري ،فإنه بعد تأسيس هويته الفكرية -
االجتماعية يف ظروف تارخيية معينة ،ينتقل يف مرحلة الحقة تتحول فيه املبادئ الفكرية
أتباع ُه ومريدوه بصورة مواد دراسية وتعليمية تكون فيها حمط
إىل مقوالت ُيعيد تالوهتا ُ
نظر األساتذة والطلبة .ومع مرور الوقت تتطلب هذه املناهج التنظيم ،واملنهجة ،والترتيب،
والشرح ،والتوضيح ،والتمثيل حبيث تكون صاحلة للتوارث االجتماعي من جيل إىل آخر.
يأيت يف هذا اإلطار ،وخصوصًا بعد مراحل طويلة من خصوبة احلقل العلمي ،أمهية احلديث
عن تاريخ النظريات واألفكار والشروح يف هذا احلقل ،فيبادر عدد من العلماء إىل تدوينه .كما
أنه يتقاطع يف الوقت نفسه مع منو الوعي يف املجتمعات العلمية بأمهية دراسة تاريخ العلم يف
استيعابه وفهمه ،بل واعتبار ذلك مقدمة لإلبداع فيه -كما سبقت اإلشارة إىل ذلك.-
وهذا ما نراه واقعًا يف إطار تاريخ الفكر اإلسالمي حيث كتبت كتب وجملدات عن طبقات
املذهب ،ومصنفاته ،وشروح املصنفات وتعليقاهتا ،وأخريًا تاريخ األفكار والنظريات ،بل اإلنصاف
أن هذه الظاهرة ليست منحصرة يف جمال املذهب الديين بل حىت املذاهب الفكرية األخرى سواء يف
مما يسمى «علم اجتماع
جمال العلوم الطبيعية أم اإلنسانية جند هذا املنحى؛ الذي بات اليوم جزءًا َّ
العلوم»( ((2الذي يدرس املجتمع العلمي كظاهرة اجتماعية ،فيحاول حتليل أمناطها وسلوكياهتا.
ويف جمال التأريخ لعلم األصول ،جند هذا املنحى يف مخس حماوالت:
األوىل :حماول السيد الصدر(((2؛ حيث إنه يص ّرح أن السرد التارخيي لعلم األصول
خيدم أهداف تعليمية  -تدريسية تتصل بتعميق وعي الدارس بالنظريات املطروحة فيه.
الثانية :حماول الفضلي(((3؛ الذي جعل فيها تاريخ علم األصول جزءًا من كتابه الذي
يقدمه على أنه منهج دراسي.
(((3
الثالثة :حماولة احلكيم ؛ الذي يقول فيها :إهنا باألساس مثرة جهود حلقات
تدريبية للباحثني يف تاريخ الفقه واألصول.
( ((2للتفصيل راجع :دوبوا ،ميشال .مدخل إىل علم اجتماع العلوم ،ترمجة :سعود املوىل ،املنظمة العربية
للترمجة ،لبنان  -بريوت ،2008 ،ط.1
( ((2الصدر ،حممد باقر .املعامل اجلديدة لعلم األصول ،مكتبة النجاح ،طهران  -إيران1395 ،هـ.
( ((3الفضلي ،عبداهلادي .دروس يف أصول فقه اإلمامية ،مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ،قم  -إيران،
1420هـ.ق ،ط.1
( ((3سلسلة من املقاالت يف جملة فقه أهل البيت  Dيف األعداد بني  13إىل  ،17حتت عنوان :مراحل
تطور االجتهاد عند الشيعة اإلمامية .السيد منذر احلكيم.
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الرابعة :حماولة اآلصفي(((3؛ اليت كتبت هي األخرى كمقدمة يف كتب دراسية رائجة
يف احلوزات العلمية ،باإلضافة لتصرحيه بذلك يف مقدمة دراسته.
اخلامسة :حماول الكرجي(((3؛ اليت كانت البذرة األوىل لكتاب الحق له يف تاريخ الفقه
والفقهاء كُتب بالفارسية.
 .2 .3منطلق تعزيز اهلوية املذهبية:

استخدا ُم التاريخ كتراث أمة لتعزيز هوية مذهبية ما يعترب سلوكًا تبادر إليه الكثري من الطوائف
والفرق واجلماعات ،خصوصًا إذا ما كان اإلطار الذي ُيراد تعزيز اهلوية فيه َيستن ُد هو باألساس إىل
مهما .قد يكون هلذه الفرقة أو
الشرعية التارخيية أو على األقل َتمثّل الشرعية التارخيية فيه جزءًا ًّ
حقيقي يف املجال اليت ُيراد التأريخ له ،وقد ال يكون كذلك ،املهم يف املسألة أن هذه الرؤية
تلك تاريخ ّ
رمبا تصلح أن تكون تفسريًا لسلوك معني .بل لرمبا أمكننا القول :إن هذا أحد دوافع «كتابة التاريخ»
بشكل عام وليس فقط كتابة تاريخ حقل معني ،على الرغم من خطورته املنهجية.
وقد يتقاطع مع هذا الدافع شعو ٌر بالظلم العلمي والتارخيي ملذهب ما ،وهذا ما قد
ينطبق على التاريخ الفكري للشيعة ،مما يزيد قوة هذا الدافع .إذ إن بعض املحاوالت يف
هذا الصدد ُتص ّرح أن ما رأته من عدم اإلنصاف ممن حاول احلديث عن التراث األصويل
أو الفقهي للحضارة اإلسالمية كيف جتاهل التراث الشيعي يف كل منهما ،يف حني أنه ميثل
هاما يف مسرية هذه احلضارة  -هو الذي دفعها للقيام بتلك املحاولة .ولعل هذا األمر
جزءًا ًّ
ُيرى بوضوح عند احلديث عن األصول أكثر منه يف املجال الفقهي ،فمع سعة وضخامة ما
قدمه العلماء الشيعة يف املجال األصويل حبيث صارت كتب األصول عند الشيعة جملدات
ضخمة تعدو اخلمسة أو الستة عند بعضهم ،ويف حني أن إمتام دورة دراسية يف أصول الفقه
صدى لذلك يف الكتب
الشيعي يتطلب ما ال يقل على اخلمس سنوات ،مع كل ذلك ال ُيرى ً
اليت حتدثت عن تاريخ األصول يف الفكر اإلسالمي ،أو قد يكون الذكر مبا ال ميثل حىت
عشر ما قدمه أولئك العلماء.
واملحاوالت اليت مت تصنيفها يف هذا اإلطار ثالثة حماوالت:
األوىل :حماولة الشيخ السبحاين(((3؛ اليت جاءت -كما ذكر سابقًا -يف سياق عمل
أكرب عن طبقات الفقهاء ،كما جاءت مقا ِرنة مع املذاهب األخرى.
( ((3العاملي ،زين الدين بن علي بن أمحد .الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية ،مكتبة الداوري قم
إيران1410 ،هـ .ق ،ط.1( ((3الكرجي ،أبو القاسم .نظرة يف تطور علم األصول ،تعريب :حممد علي آذرشب ،جملة الثقافة
اإلسالمية ،ع1406( 7هـ1986 /م) ،لبنان  -بريوت ،ص.234
( ((3السبحاين ،جعفر .مصادر الفقه اإلسالمي ومنابعه ،دار األضواء ،بريوت  -لبنان1419 ،هـ.ق ،ط.1
.446 - 421
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الثانية :حماولة اآلصفي(((3؛ اليت ذكر فيها قلة األعمال املبذولة يف التأريخ للفقه الشيعي.
الثالثة :حماولة الفضلي؛ واليت كانت يف كتابة «تاريخ التشريع اإلسالمي»( ،((3حيث
ذكر هو اآلخر قلة الدراسات املعنية بتاريخ الفقه الشيعي.
 .3منهجيات التأريخ لعلم أصول الفقه اإلمامي

على الرغم من اختالف املنطلقات يف املحاوالت اليت ُبذلت للتأريخ لعلم األصول ،إال أهنا على
مستوى املنهجية املتبعة يف حتليل هذا التاريخ ميكن تقسيمها إىل فئتني منهجيتني .األوىل :هي املنهجية
اليت تعاملت مع تاريخ علم األصول على أهنا ظاهرة تتطور وتنمو ضمن عوامل علمّية داخلّية مغلقة.
بشري فاع ٌل ومنفع ٌل مع جمموع العوامل الداخلية
َّب ّ
الثانية :هي اليت تعاملت مع الظاهرة على أهنا ُم َرك ٌ
واخلارجية؛ سواء فيها العلمّية الفنّية املرتبطة باحلقل ذاِت ِه والظروف املوضوعية والتارخيية.
الستجالء الصورة ال بد من التنبيه على نقطتني يف املقام:
األوىل :قد يصعب على دراسة هبذا احلجم الوقوف على الكثري من األمثلة يف
املحاوالت املبذولة هنا من أجل تبيان طبيعة املنهجيتني ،فما ميكن القيام به هو اختيار
مثال ميكنه الوفاء هبذا الغرض ،والتركيز على حماولة واحدة تكون هي األخرى مع ّبرة عن
ٍ
طبيعة املنهجية .واملثال املفضل هنا -فما أظن -هو كيفية تقسيم مراحل علم األصول؛
ألنه سيكشف عن رؤية املؤ ّرخ لتراكم النظريات واآلراء ،وكيفية حتوهلا من مرحلة إىل
أخرى ،باإلضافة إىل أنه ُيعطي صورة عامة عن رؤيته هلذا التراث املعريف .وقد يكون السيد
الصدر أبرز مثال للمنهجية األوىل ،يف حني أن السيد القزويين ميثل الثانية.
الثانية :إن تصنيف هذه املحاولة أو تلك يف إطار منهجية معينة ال يعين أهنا ال
تتضمن عناصر من املنهجية األخرى ،بل املنظور إليه هو الغالب عليها واحلاسم الرئيس يف
التحليل النهائي يف رؤيتها للقضايا.
 .3 .1علم األصول كظاهر ٍة علم ّي ٍة مغلقة:

قسم السيد الصدر املراحل اليت م ّر هبا علم األصول إىل ثالث مراحل(:((3
ُي ّ
األوىل :هي اليت تبدأ من بعد عصر الغيبة مع من يعرفان بالقدميني (ابن أيب العقيل،
واجلنيد) ،وتستمر حىت ظهور الشيخ الطوسيّ ،أي منذ بدايات القرن الرابع وحىت منتصف

( ((3العاملي ،زين الدين بن علي بن أمحد .الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية ،مكتبة الداوري قم
 إيران1410 ،هـ .ق ،ط.1( ((3الفضلي ،عباهلادي .تاريخ التشريع اإلسالمي ،اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية  -لندن ،دار النصر،
بريوت  -لبنان1992 ،م1413 ،هـ.ق ،ط.1
( ((3الصدر ،املعامل. 90- 87 ،
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القرن اخلامس اهلجري .يف هذه الفترة اتسم علم األصول بأنه مل يكن بعد قد انفصل عن
الفقه ،وكانت فيه عناصر االجتهاد األولّية .وُيرجع الصد ُر هذه السمات لقرب هذه الفترة
من عصر األئمة  ،Dووفرة األخبار اليت كان الفقهاء يأخذون األحكام منها مباشرة .هذا
على الرغم من أن الفترة األخرية من هذه املرحلة بدأ العلماء فيها بوعي ضرورة فصل
األصول كعلم مستقل عن الفقه ،ولعل ذلك كان واضحًا يف أعمال السيد املرتضى.
الثانية :وهي اليت تبدأ مع ظهور الشيخ الطوسي وتستمر حىت هناية الصراع األخباري
 األصويلّ ،أي منذ منتصف القرن الرابع وحىت هنايات القرن الثاين عشر اهلجري .وقداتسم علم األصول يف هذه الفترة -حسب الصدر -بكونه بات علمًا متمايزًا منفص ًال عن
الفقه؛ له مسائله ،وأدواته ،ومنهجيته ،باإلضافة لوضوح تطبيقاته يف املجال الفقهي ،وهذا ما
قد يرى يف كتاب «املبسوط» للشيخ الطوسي ،ومن ّمث يف كتب العلماء الالحقنيُ .يرجع الصدر
هذا التطور إىل أن املسافة اليت فصلت الفقيه عن عصر املعصوم اقتضت من الفقيه تطوير
آليات االستنباط ،لردم مسافة الظن وتقريبها إىل مستوى العلم املقبول.
الثالثة :وهي اليت تبدأ بعد هناية الصراع األخباري  -األصويل على يد الوحيد البهبهاين
وتستمر حىت العصر احلايل (عصر السيد الصدر)ّ ،أي منذ هنايات القرن الثاين عشر وحىت
بدايات القرن اخلامس عشر اهلجري .ويرجع السيد الصدر ظهور هذا العصر إىل أربعة عوامل:
األول :ردة الفعل الطبيعية جتاه التطرف األخباري ،الذي هيمن على الساحة العلمية
على مدى قرنني من الزمان.
الثاين :استنفاد احلركة األخبارية لكل إمكاناهتا العلمية ،وذلك ُت ّوج بظهور ثالثة
موسوعات روائية متثل كل ما أراد األخباريون قوله وإجنازه ،وهي «حبار األنوار»،
و«وسائل الشيعة» ،و«الوايف».
الثالث :منو االجتاه الفلسفي يف الوسط العلمي احلوزوي والذي ابتدأ جبهود
اخلوانساري (1009هـ )1600 /وورثه الوحيد البهبهاين.
الرابع :قرب الصراع األخباري  -األصول من أحد أهم املراكز العلمية الشيعية وهو
النجف األشرف.
على الرغم من أن السيد الصدر ال يذكر املعايري اليت اعتمدها يف تقسيمه للمراحل ،إال
أننا ميكن استظهارها يف أحد فصول الكتاب عند حديثه عن مصادر إهلام الفكر األصويل،
واليت خلصلها بستة عناصر؛ هي :حبوث التطبيق الفقهي ،علم الكالم ،الفلسفة ،الظرف
النص ،عنصر اإلبداع الذايت(.((3
املوضوعي لألصويل ،الفاصل الزمين بني األصويل وعصر ّ
وبالنظر إىل طبيعة مصادر اإلهلام األصويل اليت ذكرها السيد الصدر ،وتقسيمه للمراحل
األصولية ،ميكن التأكيد على طبيعة املنهجية اليت يستخدمها السيد الصدر يف تأرخيه األصويل .إذ إن
( ((3الصدر ،املعامل.95 - 90 ،
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طبيعة املراحل تتسم بالنظر إىل العوامل العلمّية الداخلّية يف مسرية هذا العلم ،فاالنتقال من مرحلة
ِ
ُ
الظروف العلمّيِة الداخلّيِة.
الظروف اخلارجية ،إمنا التركيز فقط على
إىل أخرى غري َمنظور فيها
فطبيعة العصر األ ّول منذ عصر القدميني وحىت ظهور الشيخ الطوسي أفردت حبقبة منفصلة نظرًا
لطبيعة وجود الدليل من عدمه والذي متثل يف وفرة األخبار ،أما االنتقالة اليت حققها الشيخ الطوسي
داخلي متمث ٍل ببلورة أدلة الظن اليت تطورت يف احللة على يدي
علمي ّ
فهي األخرى ترجع لعامل ّ
املحقق والعالمة ،لتصل إىل انسدادت علمية متطرفة على يد املقدس األردبيلي (ت 993هـ،)1585 /
وبروز نظرية انسداد باب العلم واليت كانت بداية التدشني ملرحلة أخرى جديد تقودها حركة فكرية
حتاول إعادة «العلم» إىل حضرية األدلة ،وتستمر يف صراعها من أجل هذه القضية حىت تنتهي
بعد أن استنفدت إمكاناهتا العلمية وأعادت التوازن للمنهج األصويل ،ليبدأ عصر جديد أكثر اعتدا ًال
الحظ أنه ال
يف التوفيق بني الروح األخبارية واألصولية .هذه املسرية -وفق قراءة السيد الصدرُ -ي َ
ُيرى فيها الظرف اخلارجي ودوره يف توجيه بعض البحوث ،أو تضخيم بعضها ،أو حىت توليد اآلخر
منها .ولعل من الشواهد على ذلك طول املرحلة الثانية ملا يقارب الثمانية قرون ،يف حني أن كل من
املرحلتني يف حدود القرنني فقط .فلم ُينظر -على سبيل املثال -لطبيعة مدينة بغداد والتنوع الثقايف
فيها ،وموقع زعماء الشيعة آنذاك كموجهات لبعض اآلراء ،كما مل يرا َع ظروف الدولة اإلخلانية زمن
العالمة احللي ،أو عالقة الشهيد األول بالسلطة املجاورة له يف الشام .وكذلك أمهلت عالقة األخباريني
وتضخم األخرى.
بالسلطة الصفوية ،ودور هذه العالقة يف تنمية بعض البحوث ّ
كذلك لو تأملنا مصادر الفكر األصويل الذي ذكرها السيد الصدر ،فإهنا مجيعها ترجع
إىل عوامل داخلية علمية ،إذ إن ما قد يبدو أنه مصدر خارجي كـ«الظرف املوضوعي»،
فإنه يف الواقع ليس كذلك .فتفسري السيد الصدر هلذا العامل يبدو أنه عامل علمي داخلي،
فهو َيعين بـ«الظرف املوضوعي» قرب املسافة الزمنية من «الدليل» (قول املعصوم) وليس
جممل الظروف السياسية واالجتماعية اليت يعيشها األصويل.
فاخلالصة أن السيد الصدر يؤرخ لعلم األصول منظورًا إليه على أنه ظاهرة علمية
مغلقة على عوامل داخلية تساهم يف حتوله من مرحلة إىل أخرى ومن نظرية إىل أخرى.
ومن املحاوالت اليت ميكن إدراجها يف هذا اإلطار :الفضلي ،واحلكيم ،والزبيدي ،والسبحاين.
 .3 .2علم األصول كظاهرة إنسانية مركبة:

يف مقابل املنهجية السابقة ،تبدو هنا منهجية مغايرة نوعًا ما ،وهي اليت يف احلقيقة
جاءت الحق ًة لتلك ،ولرمبا استفادت من جهودها .ميثل هذه املنهجية بصورة معّبرة
مسامهات السيد جودت القزويين؛ الذي عاجل موضوع تاريخ املؤسسة الدينية الشيعية يف
كتابني؛ أحدمها «تاريخ املؤسسة الدينية الشيعية :من العصر البويهي إىل هناية العصر
الصفوي األول» ،وثانيهما «املرجعية الدينية العليا عند الشيعة اإلمامية» .يف هذين العملني
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اشتغل القزويين على تاريخ هذا الوجود العلمي للشيعة ومساراته كظاهرة إنسانية مركبة
من جمموعة العوامل الداخلية العلمية الفنية اليت يقتضيها أي وجود علمي ،ومن عوامل
خارجية اجتماعية وسياسية يقتضيها أي وجود إنساين .وحاول من خالل بلورة مفهوم
«املؤسسة الدينية» و«العصر العلمي» ،باإلضافة ملفهومه اخلاص يف حتقيق التاريخ والذي
يسميه بـ«هتشيم التاريخ» أن يفسر العديد من تداعيات هذه الظاهرة عرب التاريخ .يأيت علم
األصول يف هذا السياق كجزء من هذا الكيان املركب فاع ًال تارة ومنفع ًال أخرى.
يقسم القزويين تاريخ املؤسسة الدينية الشيعية إىل ست مراحل ،يعتمد يف ذلك على
ّ
املناطق اليت برزت فيها املؤسسة كوجود علمي  -اجتماعي مع التنبيه على أن تسمية الفترة
أو املرحلة باملدينة ال يعين احنصارها هبا ،بل املقصود أن عقلية أو روح ما أُسس يف تلك
املدنية أو هذه هو الذي سيطر لفترة من الزمن على املؤسسة الدينية الشيعية .فعلى سبيل
املثال ،فإن الشيخ الطوسي ُيصنّف يف مدرسة بغداد مع أن الفترة األخرية من حياته قضاها
يف النجف ،كما يصنف ابن زهرة احلليب (ت 585هـ1189 /م) يف مدرسة بغداد مع أن من
الواضح أنه حليب ومن علماء الشام ،إال أن استمرارية منهجية بغداد يف مؤلفاته جتعل
تصنيفه فيها مشروعًا .املرحلة األوىل :هي مدرسة بغداد ،والثانية :احللة ،والثالثة :جبل
قم.
عامل ،والرابعة :العصر األول للنجف ،واخلامسة :العصر الثاين للنجف ،والسادسةّ :
من الواضح من خالل هذا التقسيم أن القزويين يعتمد الظروف االجتماعية  -السياسية
يف تقسيمها ،ويعتمد كذلك دور املدينة يف تشكيل العقلية الفكرية املهيمنة على الوجود لعلمي
 االجتماعي للشيعة آنذاك .فعلى سبيل املثال ليس هناك فاصل زمين كبري بني مدرسيتاحللة وجبل عامل ،بل إن هنايات فترة احللية تقاطعت مع بدايات فترة جبل عامل ،ومرجع
ذلك أنه ما لبث الشهيد األول الذي ترىب حتت يد العالمة احللي أن حاول إعادة جتربة
العالمة يف جبل عامل ،وقد برز يف فترة وجيزة مما شكّل مدرسة ظلت رجاالهتا الالعب
األهم -حسب القزويين -على املؤسسة الدينية الشيعية ،كأمثال :املحقق الكركي (ت 940هـ/
1533م) ،والشهيد الثاين (ت 965هـ1557 /م) ،ووالد الشيخ البهائي (ت 984هـ1576 /م)،
والشيخ البهائي (ت 1030هـ .)1620 /باإلضافة إىل االستمرار النسيب للمدراس يف هذه الفترة
حتت ظل دول أو ُد َو ْيالت شيعية ،كالدولة املَزيدية ،واإلخلانية ،والصفوية .هذا القرب للفترتني
احللية والعاملية ،مرج ُع ُه إىل الظروف االجتماعية  -السياسية للمؤسسة الدينية.
وكمثال واضح ملا ميثله الترابط يف التحليل بني الظروف االجتماعية وعالقتها بالواقع
العلمي ،جند يف حتليل القزويين إلعادة إحياء ظاهرة االجتهاد يف الوسط الشيعي على
يد ابن إدريس وتعززها أكثر يف مدرسة احللة؛ أن مرجع ذلك هو االستقرار السياسي يف
ظل دول شيعية ،كالدولة املَزيدية يف عصر ابن إدريس ،والدولة اإلخلانية يف عصر العالمة
احللي .إذ إن االستقرار السياسي الذي يعقبه استقرار معيشي ،ويكون يف ظل دولة شيعية،
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مشجعًا عليه ،باإلضافة إىل
فهذا يعين فسحة أكثر من احلرية جيعل من اجلهر باآلراء أمرًا َ
تطلعات لدور طموح للفقيه ودولة تبحث عن الشرعية ،كل هذه جتعل من «االجتهاد» أداة
ضرورية الوالدة وضمن منط معني كما كانت عليه يف احللة على يد العالمة احللي.
فاملحصلة من ذلك ،أن القزويين نظر إىل املؤسسة الدينية الشيعية ،وضمنها علم
األصول ،على أهنا ظاهرة إنسانية مركبة من جمموع العوامل الداخلية واخلارجية ،فاعلة
فيه تارة ومنفعلة به أخرى .هذه املنهجية كانت حمط وعي بعض املحاوالت اليت َّأرخت
لتاريخ علم األصول ،فقد صرح اآلصفي بضرورة أخذ الظروف املحيط كعامل يف حتليل
الظاهرة الفقهية ،كما أن السيد املدرسي يذكر الظروف السياسية كعامل مؤثر يف تطور علم
األصول ،إال أن األخري كان موجزًا يف عرضه وحتليله ،يف حني أن األول مل ي ّوظف مفاهيم
اجتماعية معينة كأدوات حتليلية للظاهرة .هذا ،على الرغم مما تشكله هذه املنهجية من
تطور يف هذا احلقل ،حقل التأريخ لعلم األصول (وعموم حقول املعرفة الدينية وتارخيها).

اخلامتة

تباينت املنطلقات ،مما انعكس بشكل
َت َّعد َد ْت ط ُر ُق التأريخ لعلم أصول الفقه اإلمامي ،كما ْ
مباشر على املنهجية اليت َّاتبعها كل من حاول التأريخ هلذا احلقل العلمي .فبني من اختار أن يتناول
املسألة بصورة شاملة ،إىل آخر تناول جزئية أصولية واشتغل على تأرخيها .وبني من انطلق من
َن شواغلَه
ه ّم استخدام التاريخ األصويل كمقدمة ألطروحة جديدة يف هذا امليدان ،إىل آخر َسك َ
تعزي ُز اهلوية املذهبية من خالل البحث عن جذور األصالة واإلثراء للمذهب يف هذا احلقل .وأخريًا،
تباينت املنهجيات إىل منطني؛ نظر األول فيها إىل الظاهرة األصولية بكل ما تتضمن من نظريات
داخليا لتنتقل من مرحلة إىل آخرى ،ونظر الثاين
وآراء على أهنا دائرة علمية فنية مغلقة ،تتفاعل ًّ
مسات
إليها على أهنا ظاهرة إنسانية مركبة من عوامل داخلية وأخرى خارجية ،مبجموعهما تتألف ُ
مرحلة أو خصائص نظرية ،وهبا تنتقل فيها الظاهرة من مرحلة إىل أخرى.
إذا جاز لنا اخلروج بانطباعات يف هذه الدراسة ،فيمكن القول:
أو ًال :إن هذا احلقل ال يزال يف بواكريه األوىل ،فعلى الرغم من مرور ما يقارب الثالثة
عقود من أوائل املحاوالت إال أن الكمية والكيفية اليت تلت تلك املحاوالت ال تزال يف بدايتها.
وثانيًا :يالحظ أن مثة انتقال معقول يف مسرية هذا احلقل على املستوى املناهجي،
ّأي أن املنهجية يف التأريخ هلذا احلقل يبدو عليها اخلروج من أطر ومهوم حمدودة إىل آفاق
أرحب يف تناول املسألة بصورة أكثر منهجية ،تتجاوز فيها املصادر املذهبية اخلاصة ،وت ّوظف
مفاهيم اجتماعية يف تفسري بعض الظواهر ،مما جتعلها يف املحصلة النهائية أقرب للتناول
العلمي .إال أن الكفيل بتطوير هذا احلقل ودفع مسريته إىل اإلمام هو االنفتاح أكثر على
املناهج العلمية يف احلقول اإلنسانية ،وتركيز املنطلقات يف االجتاهات العلمّية واملعرفّية T
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االستمرارية واإلبداع يف الفكر الشيعي
العالقة بني األخبارّية واملدرسة التفكيكية*
أ.د .روبرت غليف ** Robert Gleave
ترمجة :الشيخ حسن البلوشي  -مراجعة :جنم اخلفاجي***
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Modern Times (XVIIIth-XXth centuries). Ed, Denis Hermann and Sabrina Mervin,
INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE EN IRAN, (BEIRUT: 2010).

** روبرت غليف أستاذ أكادميي بريطاين خمتص يف جمال الدراسات اإلسالمية بشكل عام ،والفكر الشيعي بشكل
خاص ،وحتديدًا يف جمال الفقه واألصول ،والفكر السياسي .كما أنه حماضر يف جامعة أكستر الربيطانية.
ملشروعي حبث :مشروع احلوزة ،www.thehawzaproject.net :شرعية وعدم شرعية العنف
ومدير حاليًا
ْ
يف اإلسالم .www.livitproject.net :له العديد من املؤلفات يف جمال الفقه واألصول الشيعي ،أبرزها:
( Inevitable doubt: two theories of ShīÞī jurisprudenceالشك الذي ال بد منه :نظريتان يف علم
أصول الفقه الشيعي)Scripturalist Islam: the history and doctrines of the Akhbārī ShīÞī school ،
النصي :تاريخ وعقائد املدرسة األخبارية الشيعية) ،كما له الكثري من الدراسات والبحوث املنشورة
(اإلسالم ّ
يف املجالت العلمية .للتفاصيل/http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/gleave :
*** زميل املعهد امللكي الربيطاين للغويني (.)CIOL
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يونانية األصل والتجربة الشهودية الشخصية كأداة للكشف يف جمال تفسري النصوص (الوحي)
جدل منذ إنشائها .وقد تض ّمنت املناقشات الشيعية اإليرانية املعاصرة يف جماالت السياسة
مثا ُر ٍ
والكالم (العقائد) والفقه؛ سواء داخل احلوزات الدينية أو خارجها ،بشكل عامِ ،مث َل تلك الرؤى؛
كاحلديث عن املصادر الشرعية للمعرفة الدينية اليت ميكنها أن ُتغذِّي بشكل جم ٍد عقيدة املسلم.
فبالنسبة لعدد من املفكرين ،إن الرخصة يف ذلك ُمنحت من أئمة الشيعة أنفسهم من خالل
أخبارهم .إذ إن مثل هذا املصدر اإلهلي من الصعب أن يكون حامسًا بذاته؛ وذلك العتبار تن ّوع
تطبيق ٍ
ثابت للرسالة املفترضة للنص يف سياق حديث .كما أهنا غري
التفاسري اليت َمنعت أي ٍ
مقنعة بالضرورة عندما تستخدم يف سياق االستشهادات املقاِبلة اليت رمبا نُظمت إللقاء ظالل
من الشك على حتمية الترخيص للتخمني الفلسفي والصويف خالل العملية التفسريية .التوفيق
بني التعارض الظاهري والنصوص اإلهلية يع ّد إحدى مهام الذين يتمنون التعبري عن رؤية
(ظاهريا على األقل) االلتزام بسلطة النصوص التكوينية.
دينية معينة يف الوقت الذي يدعون
ًّ
مهما ملدرسة إصالحية ت ّدعي صورة
يف هذا السياق تق ّدم املدرسة التفكيكية مثا ًال ًّ
لتراث شيعي حبيث يكون فيه علم الفلسفة والتصوف؛ أو بتعبري أ ّدق الصياغة الفلسفية
للتأمل الصويف (العرفان) موضوعًا منفكًّا عن أي حماولة للكشف عن احلقيقة الدينية.
إىل أي مدى ُتعترب األفكار اليت طرحت من قبل املدرسة أفكارًا جديدة؟ ميثل هذا السؤال
أحد اهتمامات هذه الدراسة .حتديدًا؛ أنا مهتم فيما إذا كانت الطريقة املثلى للنظر إىل
املدرسة التفكيكة على أهنا استمرا ٌر (أو إعادة ظهور) لبعض القناعات الداعية لدو ٍر مقي ٍد
تدرجييا بني علماء الدين الشيعة اإليرانيني
للفلسفة والتصوف اليت احنسرت أمهيتهما
ًّ
بدايات القرن التاسع عشر مع زوال املدرسة األخبارية .تأسيس (أو نفي) االستمرارية
تصور هبا أفكار املدرستني األخبارية
بالضرورة جمرد ختمني ،ويعتمد على الطريقة اليت ُت َّ
والتفكيكية .واحلقيقة أن التساؤل عما إذا كانت قناعات املدرسة التفكيكية ذات عالقة
باملدرسة األخبارية (بتنوع صياغاهتا يف العصر الصفوي وبدايات العصر القاجاري) تعد
مسألة جدلية بني التفكيكيني وخمالفيهم .وبالتايل فإن أي نقاش عن االستمرارية واإلبداع
يف املدرسة التفكيكية ال بد أن يأخذ باالعتبار -ولكن من دون أن َيَتح ّد َد -ك ًال من وجهيت
نظر املدرسة التفكيكية وخمالفيهم فيما يرتبط مبكانة املدرسة يف التاريخ الفكري الشيعي.

املدرسة التفكيكية

ميكن أن ُي َّعرف املريزا مهدي األصفهاين (ت  )1946 - 1365باعتباره الدافع الرئيس وراء
تأسيس املدرسة التفكيكية كحركة مستقلة .فقد ولد األصفهاين يف أصفهان ،لكنه انتقل إىل النجف
عندما كان يف الثانية عشرة من عمره ،واستقر هناك مثاين عشرة سنة ،وقد درس عند كل من
الشيخ حممد كاظم اخلراساين «اآلخند اخلراساين» (ت  ،1911 - 1329مؤلف الكتاب املشهور يف
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أصول الفقه «كفاية األصول») ،والسيد حممد كاظم الطباطبائي (ت  ،1919 - 1337مؤلف الكتاب
املشهور يف الفقه «العروة الوثقى») ،والحقًا درس عند الشيخ حممد حسني النائيين (ت - 1355
جدا
سياسيا ،ومؤلف املصنف السياسي الديين املشهور «تنبيه األمة»)((( .وعاد
 1936العامل الناشط ًّ
ًّ
هنائيا
بعد ذلك إىل إيران يف حدود 1333هـ ،1914 /وقضى بعض الوقت يف خراسان ،حىت استقر ًّ
يف مشهد .وقد ظ ّل هناك يد ّرس يف العديد من احلوزات املشهدية حىت تويف يف عام -1921 - 1340
 .22كانت مشهد املكان الذي كتب فيه أغلب كتاباته حول تفكيك الفلسفة والتصوف عن ممارسة
التفسري الديين ،وقد حضر عدد من التالميذ دروسه ،من ضمنهم الشيخ حممود احلليب (ت 1377
  .)9-1998احلليب األكثر شهرة خارج نطاق العلماء بنشاطاته السياسية ،حتديدًا حماولته الشهريةيف التوفيق بني مص ّدق وآية اهلل الكاشاين (ت 1339ش  )1961 -قبل االنقالب ،ونشاطاته ضد
البهائية مع احلجتية((( .عمومًا ،يف فترة متأخرة من تطورات املدرسةُ ،ه ّمش احلليب ،ولعل ذلك جاء
ألسباب سياسية؛ إذ إنه بعد الثورة اإليرانية عام 1979م اختلف مع آية اهلل اخلميين (ت 1989م).
حممد رضا احلكيمي ،لعله األع َرف من املدافعني املعاصرين عند املدرسة التفكيكيةُ ،ي َع ّر ُف
إضافيا للمدرسة هو السيد موسى زرابادي (ت  .((()1932 /1353يف هذه النقطة يتابعه
مؤسسًا ًّ
ٌ
معروف عمومًا ،إال أنه من املشكوك فيه أن يكون للزرابادي
معيين((( .يف حني ّأن دور األصفهاين
ذلك الدور املهم كما يصوره هؤالء الكّتاب .وفيما خيص آراءه الكالمية ،فإن ما هو متوفر يعتمد
على املصادر الثانوية ،إذ ،حسب علمي ،فإنه مل ُتنشر ٌّأي من أعماله حىت اآلن .حماولة َدجمه ضمن
املؤسسني للمدرسة التفكيكية خيدم أغراضًا عدة :انتماء الزرابادي لبعض العلماء البارزين يف الفترة
تأسيس ُمعت َبرة ،وُيشيع أن جذورها أوسع من القاعدة األصفهانية
الدستورية ُيعطي املدرسة قص َة
ٍ
الضيقة (ولرمبا املثرية للجدل) .الزرابادي ولد ألسرة قزوينية دينية (أبوه السيد علي الزرابادي
القزويين كان عاملًا يف ِعداد حجج اإلسالم) ،وتلقى دراسته الدينية يف مدينته مث وبعد ذلك يف
طهرانُ .يعترب ضمن جمموعة أستاذة الشيخ فضل اهلل النوري (ت  ،1909 /1328املشهور مبعاداته
لعلماء الدستورية «املشروطة») .يبدو أنه قضى أغلب وقته يف التدريس يف قزوين يف املدرسة
فن يف أبرز أضرحة قزوين حيث ضريح أرامقاه إمام زاده
اإلتفاتية ،وتويف يف عام  ،1932 /1353وُد َ
حسيين .ويبدو أنه مل َيْلَت ِق مع املريزا مهدي األصفهاين؛ الذي ُيقال أنه املؤسس اآلخر للمدرسة.
((( نسخة من اإلجارة من قبل النائيين ميكن النظر إليها يف« :أستادي سيد حممد جواد مصطفى كاري
بزرك در كالم إسالمي» ،كيهان فرنكي.6 ،)1986 /1364( 24 :
((( انظر :حممد سادي:

“Ḥalabī, Shaykh Maḥmūd”, in: Encyclopaedia Iranica, vol. 11, New York:
Bibliotheca Persica Press 1999, 581-583.

((( حممد رضا احلكيمي ،مكتب تفكيك ،طهران :دفتر ناشري فرهنكي اسالمي1375 ،ش.97-1996 /
((( حمسن معيين« ،تفكيك» ،يف :دائرت معارف بزركي اسالمي ،إعداد :كاظم موسوي جبنوردي ،مج.5
طهران :مركزي دائرت معارف بزركي اسالمي 1367ش.1988,9 /
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ويبدو أن من األفضل النظر إىل الزرابادي ك ُمبشر باملدرسة التفكيكية أكثر مما هو تفكيكي متامًا(((.
إضافيا يف تفسري
كما أن جعل الزرابادي ضمن املدرسة التفكيكية خيدم غرضًا
ًّ
احلكيمي لنشأة املدرسة .إذ إنه جيعل من جمتىب القزويين مؤلفًا مبدعًا عظيمًا للمدرسة،
حيث ذكر على أنه كان تلميذًا يف البداية للزرابادي والحقًا لألصفهاين .القزويين ولد عام
 1900 /1318يف قزوين ألسرة دينية ،مث سافر إىل النجف يف عمر مبكر من حياته مع
والده من أجل الدراسة يف احلوزة .رمبا يكون آية اهلل أبو القاسم اخلوئي ()1992 /1413
أحد زمالئه يف الدراسة حتت إشراف حممد حسني النائيين ،على الرغم من أن هذه القضية
غري مؤكدة .وعلى كل حال ،وبكل تأكيد فإن القزويين ترك انطباعًا الفتا عند آية اهلل
النائيين ،وقد ذُكر بصورة إجيابية يف رسالة من النائيين إىل األصفهاين((( .ويف عودته
هذه إىل إيران ،بذل القزويين سنتني من عمره يف الدراسة مع موسى زرابادي (الذي كان
يف احلقيقة زوج أخت القزويين) يف قزوين .وبعد ذلك قضى سنتني يف ق ّم منتق ًال بعدها
إىل مشهد حيث َد َر َس على يد املريزا مهدي األصفهاين .وقد قضى الفترة ما بني /1347
 1928وحىت وفاته العام  1966 /1386يف مشهد تدريسًا ودراسةً .ولرمبا يرجع الفضل
للنشاط الفكري الذي قام به القزويين يف جعل مدينة مشهد موطنًا للمدرسة التفكيكية(((.
منذ وفاته ومدرسة مشهد مليئة بعدد من علماء املدرسة التفكيكية؛ كأيب احلسن حافظيان
(ت 1360هـ.ش1981 /م) ،وجواد آغا الطهراين (ت  1368هـ.ش1989 /م) ،وآية اهلل حسن
علي املرواريد (ت ،)2004/1425ويف اآلونة األخرية آية اهلل حممد باقر ملكي مياجني(((.
مسمى املدرسة؛ املدرسة التفكيكة ،أُسس الحقًا ،واحلكيمي ي ّدعي أنه هو أول َمن استخدم
(((
أنفسهم على أهنم ينتمون
هذا املصطلح  ،أما العلماء األوائل للمدرسة فإهنم ال ُيع ّرفون َ
يوصفوا مواقفهم من خالل مصطلح عام ،وهم
ملدرسة ما .لكنهم أحيانًا يشعرون بضرورة أن ّ
(((1
يفضلون استخدام مسمى ذي داللة تقليدية هو مدرسة معارف أهل البيت  . Dالعلماء
األساسيون للمدرسة (املياجني ،حافظي ،الطهراين على سيبل املثال) يفضلون هذه التسمية،
باعتبار أهنا تبدو أقل انفصا ًال ،ومتكنهم من املجادلة عن التصور الذي يرونه للعقيدة الشيعية
((( للنظر معاجلة الزرابادي كاملة :حممد رضا احلكيمي ،عاملي رباين سيد موسى زرابادي ،احلوزة 53
(1371ش.)1993 /
((( احلكيمي ،مكتيب تفكيك.243 ،
((( انظر:حممد علي رمحانيان ،متأهلي قرآن  -شيخ جمتىب قزويين خراساين ،قم :دليل ما.2005 /1383 ،
((( يستمر املياجني يف احلصول على اتباع واسع يف مشهد ،انظر للتقييم اإلطرائي إلسهاماته يف:
عبدالرمحن أباذري« ،آية اهلل حاج شيخ حممد باقر ملكي مياجني» ،فرهنكي كوثر 1378( 27ش/
 )2000 - 1999و :احلكيمي ،مكتيب تفكيك.317 - 309 ،
((( احلكيمي ،مكتيب تفكيك .44 ،وأيضًا :احلكيمي ،أعراقي فكري برون حوزئي شهيد مطهري ،احلوزة
1378( 91ش.)2000 /
( ((1حممد باقر امللكي املياجني ،توحيد اإلمامية ،طهران :مؤسسة الطباعة والنشر .15 ،1994 /1415
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عاما
لتكون أكثر اندماجًا مع التيار العام .إال أن مسمى املدرسة التفكيكية َ
بات اليوم مسمى ًّ
للمدرسة ،حبيث إن املخالفني هلم والتفكيكيني أنفسهم يستخدمونه بصورة اعتياديةً ،وهذا
حتديدًا هو الوضع منذ أن نَش َر احلكيمي االسم من خالل تلخيصه تاريخ املدرسة وعقيدهتا.
كما أن طبيعة التمايز العقدي لعلماء تفكيكيني معينني بع ُد ملا تكشف بشكل تا ّم ،كاالختالف بني
األصفهاين والزرابادي ،فهي غري واضحة من خالل ما هو متوفر من مصادر ،إذ إن أغلب
جدا أن تكون موضوعًا لتحليالت
األعمال األساسية ال تزال يف صيغة خمطوطات ،ومن الصعب ًّ
أكادميية سواًء للعلماء يف داخل إيران أم خارجها ،على الرغم من أهنا قضايا حمل جدل.
العقيدة الرئيسة للمدرسة هي أن هنالك متايزًا بني صنف املفاهيم والتصورات البشرية
من جهة ،وبني املعرفة اإلهلية اخلالصة من جهة أخرى .ويعنون هبذا أن املفاهيم املستنبطة من
الصنف األول ال ميكن استخدامها لصياغة أو تفسري القناعات واألفكار املتضمنة يف الصنف
الثاين .ففي الصنف األول ميكن للشخص أن جيد حقائق وتأمالت فلسفية أو عرفانية ،لكنه يف
الصنف الثاين جيد الوحي .إذ إن الطرق الثالثة للوصول إىل املعرفة (الفلسفة ،العرفان ،الوحي)
شديدة التمايز (مفككة) ،وأي حماولة للدمج بينها أو للوصول ملعادلة بني التصورات الفلسفية
جذريا مضلِّلَة.
والعرفانية للمفاهيم الدينية األساسية (كوحدانية اهلل أو طبيعة النب ّوة) فهي ًّ
هذا املوقف جعل املدرسة التفكيكية يف مواجهة جذرية مع النمط السائد للتحقيق الديين ضمن
التراث الفكري الشيعي اإليراين ،الذي يد ّوي بالتقاطع بني الفلسفة والعرفان والوحي .ومثا ًال على
كيفية تأثري وجهة النظر هذه على مفردة عقدية معينة ميكن رؤيتها يف اجلدل الدائر يف املعاد
مركزيا للجدل املعادي للفلسفة يف التراث السين ،الذي
اجلسماين .هذه القضية كانت عنصرًا
ًّ
تطور بشكل واسع على يد الغ ّزايل باعتبارها إحدى البدع اليت اّتهم هبا الفالسفة يف كتابه «هتافت
الفالسفة»( .((1بالنسبة للتفكيكيني؛ عقيدة املعاد املوجودة يف معارف الوحي ال ميكن تدعيمها أو
تعزيزها باملفاهيم الفلسفية والعرفانية للسريوية .يف هذا ،فإهنم يضعون أنفسهم يف الضد من
الفهم الشيعي املعاصر والسائد حول املعاد؛ الذي يرجع عادة إىل املال صدرا الشريازي (ت/1050
ُ .)1640ينسب للمال صدرا أنه ق ّدم جمموعة من األدلة العقلية حول املعاد اجلسماين؛ بالشكل
الذي ميكن تربير املعتقد الديين .يدور السؤال ضمن املدرسة التفكيكية حول ما إذا كان ميكن
استخدام املناقشة الفلسفية لربهنة حقيقة (أو على األقل متاسك) العقيدة القرآنية فيما يرتبط
باملعاد اجلسماين .احلكيمي يف كتابه املط ّول عن املعاد اجلسماين حياول أن ُيربهن أن املال صدرا
يف هناية املطاف يتصور أنه من املستحيل الربهنة على املعاد اجلسماين من خالل التعليل الفلسفي:
«الواقع أنه بعد الفحص الدقيق يف أقل وأكثر مصنفات املال صدرا أمهية ،ومع التركيز على
سياق أعماله ،نصل إىل هذه النتيجة :أنه قد حاول إدراج النقاش يف املعاد اجلسماين يف النقاشات
( ((1انظرOliver Leaman, Introduction to Medieval Islamic Philosophy, Cambridge: :
.Cambridge University Press 1985, 87-107
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واملبادئ الفلسفية ،إال أنه بعد هذه املسرية الفلسفية العرفانية ،فإنه َقبِل أن املعاد الصحيح
واألصيل هو املعاد القرآين .يف احلقيقة ،إن بني املناقشات الفلسفية للمعاد والفهم القرآين
للمفهوم ،فإنه ي ّدعي أن مثة تفكيك بينهما .فهو ال يعترب أن املعاد الصوري مثل عود الروح.
هو حيدد املعاد العنصري القرآين ،وهو الذي يدعمه بشكل قاطع وصريح يف مرات عديدة»(.((1
بعيدًا عن التساؤل فيما إذا كان هذا فهمًا صحيحًا لوجهة نظر املال صدرا حول براهني
املعاد اجلسماين أم أهنا غري املطروح هنا ،فإن هذه الفقرة تعترب مثا ًال جمديًا لكيفية فهم
احلكيمي؛ الذي ميثل هنا إحدى مناورات املدرسة التفكيكية ،للتاريخ اإلسالمي ،وبشكل خاص
الفلسفة الشيعية .يعترف احلكيمي دون مواربة أن التقدير العام الذي حيظى به املال صدرا يف
أوساط احلوزات الشيعية جيعل من الضروري حماولة جعله داعمًا ممكنًا للمدرسة التفكيكية.
وهذا ما فعله من خالل افتراض فكرة أن املال صدرا يف هناية املطاف مل يكن راضيًا عن القناعة
اليت ط ّورها عن املعاد اجلسماين من خالل املنظور الفلسفي والعرفاين .وبالتايل ،فإن املال
تفكيكي ،واملدرسة غري خالية من دعم الرمزية املهيمنة ملال صدرا.
صدرا من الناحية العلمية
ٌّ
وعلى الرغم من أن مال صدرا حمل طلب التفكيكيني ،إال أن املزج بني املناقشات واملصطلحات
الفلسفية والعرفانية وبني اخلطاب الكالمي يقع اللوم فيه متامًا على ( َمن ُيس َم ْون) أتباعه.
هذه املحاولة لتوصيف املال صدرا على أنه أحد املنتمني للمدرسة ليست شائعة بني
يكون من
علماء املدرسة التفكيكية ،إذ بالنسبة لكثري منهم ال ّر ُّد الصحي ُح لفلسفة مال صدرا ُ
خالل تفنيدها ور ّدها .على سبيل املثال ،املياجني ينقل عن «املبدأ واملعاد» ملال صدرا نق َدُه
ملوقف األشعري فيما يرتبط بشروط أداء الفعل؛ حيث يقع النقاش يف سياق السؤال عن قدرة
اهلل ،وحتديدًا يف قدرته على خلق العامل وبقائه ،وقدرة اإلنسان على الفعل مستق ًال عن قدرة
اهلل .األشعري -بنا ًء على ما يقوله مال صدراُ -يجادل بصدور الفعل من القادر من غري
مرجح يرجح وجوده على عدمه يف الواقع .فكرة الترجيح هنا ال ُيفترض أن تربط باإلرادة
الشخصية للفرد ،بل هي عامل داخل الفرد جتعل حالة واحدة من قضايا (حدثت من أفعال
الفرد) أكثر احتما ًال للصدور من األخرى .لتوضيح الفكرة ،املال صدرا يقتبس أمثلة العطشان
واهلارب ،ففي احلالة األوىل ،فإن العطشان إذا ُق ّدم له كوبان من املاء ،فإنه يشرب من
أحدمها من غري ترجيح .كذلك بالنسبة للهارب ،فإنه خيتار ّأي الطريقني للهروب من غري
مقد َم ًة على
تفضيل؛ ففي كال املثالني ليس هناك ترجي ٌح داخل الفرد َج َع َل أحد أفعاله َيص ُد ُر َّ
األخرى ،بل هي صدرت بكل بساطة ،والسبب الذي جعل كلاًّ من اهلارب والعطشان خيتاران
أحد األمرين على اآلخر ليس معلومًا .وقد ساق املال صدرا كال املثالني كأمثلة على إنكار
األشعري للسببية الطبيعية .أما اآلن فمال صدرا ،بطبيعة احلال ،جيادل ضد موقف األشعري
ويشبه قرار العطشان واهلارب بالفعل العفوي للشخص الساهي والعابث والنائم ،إذ يف كل
( ((1حممد رضا احلكيمي ،معادي جسماين وحكميت متعالية ،قم :ال.ن1381 ،ش.105 ،2002 /
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هذه احلاالت؛ فإن الفرد يقوم بالفعل ،على الرغم من أن األفعال الصادرة منه غري مقصودة
عقالئيا أو حمل تأمل ،إال أهنا ليست خالية متامًا من تصور عواقبها ،فعلى الرغم من عدم
ًّ
وعي النائم بالفعل ،فإنه يتحرك من أجل احلصول على مكان راحة ،كما أنه على الرغم من
عقالئيا يف أفعاله قبل أدائها ،فإن لديه تصور لنتيجة فعله؛ اليت قد تكون لذة
تفكري العابث
ًّ
ُمَت َخَّيلة أو زوال ملل .فإن ختيل احلالة املرجوة ميكن أن ُيع ّرف كسبب للفعل وهو يف الواقع
فع ٌل (إنه ليس جمرد شعور باخليال ،بل هو واقع موجود يف الفرد) .وواقع أهنا ليست صفة
دائمة للفرد (ختيل الترجيح حلالة معينة ميكن أن خيتفي للحظة وال يبقى يف ذهن الفاعل)
ليس دلي ًال حبد ذاته على عدم وجوده .وباختصار ،إن املال صدرا يقول بعد ذلك بأنه على
واضح على األقل ،فإن هذا
ري ٍ
الرغم من أن العامل امل ِّ
ُسبب للقيام بفعل قد يكون خافيًا أو غ َ
(((1
ري موجود .وبالتايل فإن السببية األشعرية ليست نتيجة حتمية لتلك األمثلة .
ال يعين أنه غ ُ
املياجني يعلق على مناقشة املال صدرا على النحو التايل:
«قد اضطرب كالمه واشتبه عليه األمر وحكم أن الفاعل القادر العاقل قد أقدم على
الفعل وما به الترجيح والترجيح خمفي عنه .وهذا ليس إال عني االلتزام بإقدام الفاعل على
الفعل من غري عناية باملرجح يف هذه األمثلة ونظائرها .وقد غفل عن أن املرجح لقدحي
العطشان وطريقي اهلارب هو الفرار عن املوت وحبه للحياة والبقاء وهو أمر واجب عنده
وال يرضى بشيء دونه وهو شاعر به أشد الشعور»(.((1
قويا
ورأي املياجني هنا هو أن املال صدرا يف احلقيقة قد أعطي األشعري أساسًا ًّ
جدا .باعترافه أن الداعي يف الواقع خمفي بالنسبة لنا يف حاليت العطشان واهلارب ،فإنه قد
ًّ
تنازل عن نقطة مهمة لألشعري؛ ّأي أن العنصر الذي يقود الفاعل إىل فعل تصرف معني
خمفيا حىت وإن كان الفاعل غري قادر أو راغب يف بيان دواعيه ،ففي احلقيقة ،إن
ليس ًّ
الدافع وراء فعله (الشرب من أحد األكواب ،أو اختيار أحد الطرق) هو الرغبة يف احلياة.
هذا العنصر الذي جعله مييل إىل القيام بتلك األفعال ،وبالتايل يضط ّره للتصرف كما فعل،
وهذا املرجح ليس خافيًا على اإلطالق ،بل ملحوظًا بالنسبة للفاعل نفسه .املياجني يتابع:
«والعجيب قياسه (قده) تلك األمثلة بفعل النائم والعابث والساهي .فإن النائم قد
انقبض عنه الشعور واإلدراك وهو ال يشعر بالفعل وما يترجح به الفعل ،والعابث ال عناية
ال بالترجيح واملرجح ،وإمنا هو عابث يرتكب القبيح ،فيذم ويوبخ عليه وعلى عدم عنايته
باملرجح .فليس لفعل العابث مرجح حبسب الواقع وعند العابث أيضًا .فأين هناك املرجح
( ((1الفقرة مقتبسة من :املال صدرا ،املبدأ واملعاد ،قم :مركز انتشارات مكتب التبليغ اإلسالمي 1380ش/
 .137 ،02-2001لتحليل مفصل للعلية يف املدراس املنوعة املناقشة هنا انظر :خليل طوسي ،علية أز
نقاهي أشاعرة ومكتيب تفكيك وحكميت متعالية ،احلوزة 1378( 93ش.)2000 /
( ((1املياجني ،توحيد اإلمامية.346 - 345 ،
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الذي خفي على العابث الذي ال عناية له باملرجح أص ًال؟!»(.((1
املياجني هنا يناور على الغموض يف استخدام مصطلح «الترجيح» يف فقرة املال صدرا ،إذ إن
املصطلح ميكن أن ُيتص َور على أنه اإلجراءات اليت من خالهلا متيل كفة امليزان ملصلحة ظروف
معينة على أخرى (رجحان) ،لكنه أيضًا يعين مصدر الترجيح؛ أي قبول فعل ما على آخر .ففي
مفضل) ،على
حالة الرجل النائم ،فإنه ليس لديه أي إحساس برجحان فعل ما (أو يف احلقيقة ّ
الرغم من أن هذا ال يعين أن ليس هنالك عملية ترجيح (وهي متاحة للفحص من خالل املالحظ).
ويف حالة العابث ،فإن أفعاله تسري خبالف الفعل «املفضل» (الراجح) ،وعليه فإن عملية الترجيح
أو التفضيل موجودة ،لكنها متجاهلة من قبل الفاعل .بعبارة أخرى ،فإن حقيقة أن الغافل يتجاهل
الفعل املفضل أو الراحج ي ّدل على أنه غ ُري ٍ
خاف بل ظاه ٌر .املعىن املنطقي الفلسفي للترجيح
على أنه رجحان خال من املضامني األخالقية ،وهذا ما يبدو أن املياجني يريد قوله ،يعترب أداة
غري صاحلة لتحليل الفعل اإلنساين من خالهلا( .((1بد ًال من ذلك ،املياجني يتصور معىن الترجيح
باعتباره تفضي ًال بناًء على تصور مسبق للخري «املرجح هو الغاية احلسنة احلكيمة يقصدها الفاعل
ويأيت الفعل ألجلها»( .((1إمكانية املياجني يف استخدام مصطلح «الترجيح» يف معنيني خمتلفني
جدا أنه له جذور إىل حد ما يف النظرة املتفائلة اليت ترى أن امليول
(املنطقي واملعياري) من املرجح ًّ
الطبيعية لإلنسان هي باجتاه اخلري ،وبالتايل فإن ميزان الترجيح مييل دائمًا اىل مصلحة اخلري.
قد تبدو تفاصيل هذه املناقشة غري ذات صلة باملضمون األكرب للمدرسة التفكيكية ،لكنه يف احلقيقة
غري ذلك .إذ إن تعزيز اخلطاب الديين املعياري عند احلديث عن أفعال األفراد (مع ما يصاحبه من
ختفيض للتصوير املنطقي الفلسفي اخلالص ملال صدرا) إمنا هو نتيجة للميل إىل تفكيك الشؤون
الدينية عن اخلطاب التركييب (وهو يف هناية املطاف حمّير) للفلسفة والعرفان.
وباملحصلة ،فإن للكّتاب التفكيكيني ردود فعل خمتلفة جتاه أغلب املسلمات العامة يف
البيئة الدينية اإليرانية املعاصرة لفلسفة املال صدرا يف احلكمة املتعالية .هناك حماوالت
إلحتواء املال صدرا يف التراث ،على الرغم من استبعاد حماوالت أتباعه يف دمج فكره يف
رفض صري ٌح ومطل ٌق لفكر املال صدرا عند
اخلطاب الديين السائد .بد ًال من ذلك ،هنالك ٌ
تطبيقه يف القضايا العقدية ،وإصرا ٌر لتفكيك حقول الدين والفلسفة والعرفان عن بعضها.
هذه القناعة ال تستنفد عقائد املدرسة التفكيكية على اإلطالق ،يبقى هنالك الكثري من العمل
نج َز لفهم القناعات األساسية للمدرسة( ،ناهيك عن تقوميها).
املفصل الذي حيتاج إىل أن ُي َ
ّ
( ((1املياجني ،توحيد اإلمامية.346 - 345 ،

( ((1انظرDaniel Gimaret, Théories de l’acte humain en théologie musulmane, Paris: J. Vrin :
1980, 140; Binyamin Abrahamov, “Necessary Knowledge in Islamic Theology”, British
.Journal of Middle Eastern Studies 20/1 (1993), 28

( ((1املياجني ،توحيد اإلمامية.346 ،
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وقد خلص إسالمي عقائد املدرسة على النحو التايل:
 -1الفصل بني الفلسفة ،والعرفان ،والدين.
 -2أصالة وأفضلية املعرفة الدينية.
 -3استناد املعرفة الدينية إىل القرآن واحلديث.
 -4التعويل على ظاهر اآليات والروايات.
 -5رفض ّأي نو ٍع من التأويل(.((1
خال من دافع جديل ،باعتبار أن عند إسالمي هدفًا
احلقيقة أن هذا التوصيف غري ٍ
عاما لتفنيد املدرسة التفكيكة .حتديدًا ،ميكن اجلدل يف أن النقطة الثالثة واخلامسة ليستا
ًّ
ُ
عقائد تفكيكية عامة ،وذلك بالنظر إىل األمهية اليت أعطيت للعقل يف األفكار الدينية
بالنسبة للعلماء البارزين للمدرسة .وعلى الرغم من ذلك ،فإن املضمون النصوصي العام
للحركة واض ٌح .وكظاهرة عامة ،فإن تعزيز أن تكون املعرفة الدينية مبنية على القرآن
والسنة تعترب مسة للحركة النصوصية ،واالستخدام املقّيد الستخدام املصادر البديلة عادة
يتناغم مع فهم بسيط (وتبسيطي) للمعىن املحتمل لنصوص الوحي .فإذا كانت املعرفة
الدينية مقدمة على الصيغ األخرى من املعرفة ،وال بد أن تكون مبنية على نصوص الوحي،
رمسيا) ألن يكون نشاطًا مقيدًا
فإن تأويل هذه النصوص هو اآلخر حيتاج (يف األقل
ًّ
بشدة ،وهذا عادة يتحقق من خالل تضييق اإلمكانات التفسريية يف أي عمل لتفسري املعىن
(املزعوم) البسيط والبّين والواضح.
وإنه حمل جدل فيما إذا كانت املدرسة التفكيكية واقعًا ضد الفلسفة والعرفان .إذ إن عددًا
من الكّتاب التفكيكيني يرفضون هذه القناعة ،ويقولون :إهنم ليسوا ضد ممارسة الفلسفة أو
حىت العرفان ،بل باألحرى ،هم ناقدون ملزج املصطلحات واملسالك الفكرية املوجودة يف احلقول
املتنوعة .بالنسبة للمدرسة التفكيكية ،بعيدًا عن احلقائق البديهية (اليت يتوصل إليها من خالل
العقل املستقل) ،فإنه جيب أن تظ ّل هناك حدو ٌد صارم ٌة بني احلقول ،واإلشكالية يف استرياد
الفلسفة أو األفكارالعرفانية يف العمل التفسريي ،وليست املشكلة يف احلقول حبد ذاهتا .إذ إن
كلاًّ من العلوم اإلهلية والبشرية ببساطة يستخدمون كلمات بطرق متمايزة وخمتلفة ،وبالتايل؛
فإن رأي املدرسة التفكيكية هو أن املزج بني الصنفني هو الذي يقود إىل احلرية (كما يف املثال
الذي ُعرض سابقًا) وليست املمارسة الفعلية للحقول األخرى ومناهجها املعرفية احلاضرة.
خ ّذ على سيبل املثال الفقرة اآلتية من كتاب أبواب اهلدى للمريزا مهدي األصفهاين:
«وأما العلم فهو يف العلوم اإلهلية مباين للعلم يف العلوم البشرية ،فهو يف العلوم اإلهلية
عبارة عن النور الظاهر بذاته عند ك ّل من يعلم وجيد به شيئًا من األشياء وإن كان جاه ًال
حبقيقة ذلك الشيء؛ ألن العلم بالشيء ذو درجات ،وزمام أمره بيد اهلل ج ّل جالله؛ ُيعطي
( ((1السيد حسن إسالمي اردكاين ،املدرسة التفكيكية :عرض ودراسة ،احلياة الطيبة .)2005( 14
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ومينع حسب مشيئته تعاىل شأنه(.((1
وأما يف العلوم البشرية فهو عبارة عن الصورة احلاصلة لشيء لدى النفس أو حضوره
لديه ،وهلذا ينقسم إىل احلصو ّ
يل
واحلضوري»(.((2
ّ
النقطة اليت يريد األصفهاين بياهنا هنا ،أن يف كال ال ِعلمني (اإلهلي والبشري)،
استخدم مصطل ُح «العلم» لإلشارة إىل شيئني خمتلفني متامًا .وبالتايل؛ فإن االفتراض أن
مصطلح العلم ميكن بطريقة ما أن ينقل من غري تعديل من حقل ما إىل آخر  -اشتبا ٌه.
فليس استخدام هذه املصطلحات من خالل العلوم البشرية أمرًا غري شرعي ،بل باألحرى
املطلوب تقييدها يف جماهلا املناسب .بال شك ،مثة إحساس غري مباشر يف هذا الضبط
للحدود بني احلقول بأن العلوم الدينية هلا األولوية ،وذلك بالنظر إىل ميزهتا العظيمة،
وع ْر ُضها على أهنا أكثر أصالة من أخواهتا .املحاوالت التفكيكية ال َع َرضية لإلبقاء على
َ
صحة الفلسفة والعرفان كمتساوية لكنها خمتلفة عن العلوم اإلهلية ،هذه املحاوالت هلا
نكهة خمادعة للتربيرات العنصرية .جيادل احلكيمي ،على سبيل املثال ،بأنه على الرغم من
قوله بالفصل بني العلوم الدينية والبشرية ،فإنه يؤمن بضرورة تدريس الفلسفة والعرفان:
«دعين أؤكد مرة أخرى ،أن قراءة ودراسة تاريخ الفلسفة والعرفان ،وتط ّور األسئلة
الفلسفية والعرفانية ،تعترب مسألة ضرورية ،خصوصًا بالنسبة لألساتذة واملعلمني املتفتحني،
وكذلك بالنسبة للطالب وعلماء الدين املتحررين من جمرد متابعة آراء اآلخرين .جيب
تناول هذا التاريخ وتطورات مسائله منذ ما قبل اإلسالم ،ويف العصور اإلسالمية ،وحىت
عميق للمسائل املطروحة ،وتط ّور املصطلحات،
اليوم .من خالل ذلك ،ال بد من ٍ
تناول ٍ
وتب ّدل املفاهيم»(.((2
«من يقول :إن املدرسة التفكيكية مضادة للعقل ،وإهنا ال تناقش األفكار أو تدرسها،
فإنه ليس له فهم لكبار علماء املدرسة ،والطبيعة اخلاصة ألفكارها ومفاهيمها []...
التفكيكيون ليسوا ضد الفلسفة [ ]...بقدر ما أن اخللط والتأويل املفرط للحقائق الدينية
من خالل املنظور الفلسفي -بغض النظر عن أي فلسفة كانت -هو الذي ال يقبلونه»(.((2
ال يرغب احلكيمي حتديدًا أن يبدو على أنه مناهض للفكر ،وبال شك مثة عنصر هنا
هو أنه يو ّد فصل املدرسة التفكيكية عن صورة املدرسة األخبارية.
( ((1تطور املصطلحات يف املدرسة التفكيكية حبد ذاته موضوع مهم .الفقيه التفكيكي املعاصر باقر مياجني
يعرب عن الفكرة نفسها« :العلم نور جمرد خارج عن حقيقة اإلنسان  -كالعقل  -يفيضه تعاىل على
عباده» ،املياجني ،توحيد اإلمامية.14 ،
( ((2املريزا مهدي األصفهاين ،أبواب اهلدى ،مشهد :سيد حممد باقر جنفي يزدي ابت احلاج سيد عبداحلي،
1363ش.15 - 14 ،85-1984 /
( ((2احلكيمي ،مكتيب تفكيك.77 ،
( ((2حممد رضا احلكيمي« ،عقلي خود بنيادي ديين» ،مهشاري 1380( ،9ش.41 )02-2001 /
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املدرسة التفكيكية واملدرسة األخبارية

بعض املعلقني أن يف رفض املدرسة التفكيكية املزج بني العلوم وتأكيدها على املعرفة
الحظ ُ
النصّية إحياء لبعض التيارات الفكرية اليت كانت أساس املدرسة األخبارية يف العصر الصفوي
جدا أن مثة ِّاتصال فكري هناك،
وبدايات العصر القاجاري .للوهلة األوىل ،قد يبدو من املعقول ًّ
بيداغوجيا ،أي له عالقة بأصول التدريس) .فاملدرسة التفكيكية تص ّر على أن
(إن مل يكن
ًّ
مناقشات معاين الوحي من املفترض أن حتدث يف سياق القرآن ونصوص األخبار .وقد يبدو
هذا منسجمًا بعض الشيء مع الرأي األخباري القائل بأن منهجيات التفسري الفقهي اليت أسست
على أيدي املجتهدين مل تكن معتمدة على مصادر الوحي بل كانت تعتمد على آراء املجتهدين
العقلية (وتوقعاهتم) فيما يتعلق مبا ميكن أن يكون معقو ًال أو غري معقول صدوره عن اهلل .إعادة
املوضعة التفكيكية لنصوص الوحي ،وجعلها مركز التحكيم يف املعرفة الدينية ،وما يصاحب ذلك
من اإلميان بعدم إشكالية الكشف للمعىن النصي جند له صدى يف بعض املوضوعات األخبارية.
الدليل على هذا االنتماء من داخل الكتابات التفكيكية غامض بعض الشيء .إذ إن تقومي
سلبيا متامًا ،ذلك أنه من النادر أن يذكر األصفهاين املدرسة
األصفهاين للمدرسة األخبارية ليس ًّ
األخبارية بصورة مباشرة ،كما أنه ُيظهر احترامًا أكثر من املعتاد لآلراء األصولية املناهضة
لألخبارية .جند مثا ًال على ذلك يف مناقشة األصفهاين يف أنه هل من عدل اهلل أن يعاقب شخصًا
ارتكب ذنبًا مل يصله بياُن ُه من الوحي .وكما يف أغلب املناقشات الشيعية ،فإن املناقشة تتحول
من هذا النقاش إىل قضية أكثر عمقًا وهي :هل أن املذنب َب َح َث عن اجلواب أم ال؟ فالبنسبة
للمجتهدين (بشكل عام) من املفترض أن ُيعاقب املذنب إذا مل َي ْحَت ْط قبل الفحص يف املصادر عن
اجلواب ،واالحتياط واحلال هذه قد ُيملي عليه أن يتجنب فعل ما مل يعرف حكمه حىت يتحقق
يعاقب عليها القانون
يف املصادر ،وعدم ممارسة االحتياط يف مثل هذه الظروف ُيعترب خمالفة ُ
اإلهلي .أما األخباريون فإهنم (بشكل عام) يتوافقون مع هذه القناعة إال أهنم يوسعون دائرة
االحتياط إىل ما بعد التحقق ،يف حني أن املجتهدين يف حال أن الفحص يف املصادر مل يص ّرح بفعل
ما فإن بعض األصول العملية (كالرباءة األصلية) من املمكن أن تؤدي إىل تقومي افتراضي حبكم
ما قد ال يكون مطابقًا للشريعة لكنه مربر للفعل ،أما بالنسبة لألخباريني فإن املوقف الفقهي
للفرد ال يتغري من خالل جمرد الفحص والوصول إىل عدم تعلق حكم ما يف الواقعة ،إذ إن حكم
اهلل يف هذه الواقعة ال يزال غري معلوم ،وعليه فإن االحتياط ال يزال واجبًا .تعليقة األصفهاين
تسعى ملنع االختالف املؤدي إىل الشق بني العلماء ،فبعد تلخيصه ملوقف األخبارية ،يكتب:
«فهذه خالصة حترير ما ذهب إليه فقهاؤنا األعاظم من األخباريني رضوان اهلل عليهم
أمجعني وبيان وجه أنظارهم الشريفة ،وهذا املسلك كما عرفته أظهر املسلكني يف املقام
وأجلهما ،ولكن أدق الوجهني وأتقنهما وأمتنهما هو املسلك الذي ذهب إليه فقهاؤنا املجتهدين
رضوان اهلل عليهم ،فاحلق مع املجتهدين ،وإن كان ما ذهب إليه األخباريون لفتة شريفة لكن
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خبال من إشكال»(.((2
الدقة مع املسلك الذي ذهب إليه املجتهدون ،ومذهب األخباريني ليس ٍ
على الرغم من ّأن موقف األصفهاين هنا هو موقف املجتهدين ،فإن احترامه موقف
األخباريني واض ٌح ،كما أن خطابه جتاههم ال يتسم باجلدلية املعتادة للمناهضني لألخباريني.
احلكيمي الذي رمبا يكون أكثر املدافعني التفكيكيني املعاصرين شهرة وحديثًا (على الرغم،
كما رأينا سابقًا ،من أنه بنموذجه التفكيكي ليس مؤيدًا من قبل كل التفكيكيني) ،جيادل أن من
غري املمكن استخدام مصطلح األخباري (كمقابل لألصويل) لتوصيف املدرسة التفكيكية ،ذلك أن
حجته هي أن مصطلح األخباري مقّي ٌد يف تطبيقه على حركة مهتمة بالبعدين الفقهي واألصويل
فقط ،مدفوع ًة برفض االجتهاد ،يف حني أن املدرسة التفكيكية مقيدة بشؤون العقيدة (وليس الفقه
واألصول) و« :االجتهاد باملعىن املستخدم يف أصول الفقه ،ليس هو املستخدم يف املعارف العقدية،
ففي الفقه هنالك نوعان من األحكام الشرعية؛ األحكام الواقعية والظاهرية .وال ميكننا الوصول
للحكم الواقعي ،فنحن عن طريق االجتهاد واستخدام القواعد نصل إىل األحكام الظاهرية ،لكن
يف العقيدة ليس هنالك عقائد واقعية وأخرى ظاهرية ،بل علينا يف األمور االعتقادية الوصول
إىل الواقع [ ]...وقد عرضنا رأينا يف هذه املسألة ،إذ إن مفاهيمنا عن اهلل وصفاته أو الوحي
والنبوة ،والوصاية والوالية ،واإلنسانية واملصري واملعاد ال بد أن تكون مطابقة للواقع.
والشخص بدوره ،مبقدار طاقته واستعداده ،جيب عليه التحقيق يف األمور االعتقادية،
وهذا واجب عيين عليه أن يكون مستق ًال يف التحقيق وال جيوز له التقليد يف األمور
أصوليا كما هو مطبق
االعتقادية ،لكن هذه العلمية -كما جيب أن يعرف -ليست اجتهادًا
ًّ
يف جمال األحكام الشرعية .واالجتهاد املصرح به يف األخبار -عق ًال وشرعًا -منحصر يف
األحكام الشرعية .واألخباري هو الذي يرفض االجتهاد يف األحكام الشرعية ،فمن يرفض
أخباريا .ولدينا العشرات من املجتهدين
إدخال الفلسفة والعرفان يف القضايا العقدية ليس
ًّ
(((2
األصوليني العظماء الذين يرفضون املباين الفلسفية والعرفانية» .
هذا التفسري للمدرسة األخبارية (باعتبارها مهتمة بشكل أساس بالشؤون الفقهية)
جادلت يف
يتوافق إىل ٍّ
حد ما مع الفهم العام للمدرسة األخبارية من خالل بعض املصادر .وقد ُ
مكان آخر أن أفضل طريقة للنظر إىل املدرسة األخبارية هو النظر إليها على أن مؤسسها
هو حممد أمني اإلسترابادي (ت )7-1626 /1036وينظر إىل عقيدهتا األساسية على أهنا رفض
لالجتهاد كآلية شرعية الستنباط احلكم الشرعي( .((2يف حني جيادل األخباريون يف قبول صحة
( ((2احلليب ،تقريرات يف أصول الفقه (مالحظات من حماضرة األصفهاين يف أصول الفقه ،عرضت
وصححت من قبل األصفهاين نفسه) ،م س  ،12454#أستاين قدسي رضوي.303 ،
( ((2احلكيمي ،مكتيب تفكيك.367 - 366 ،
(Robert Gleave, Scripturalist Islam: The History and Doctrines of the Akhbārī ShīÞī ((2
.School, Leiden: Brill 2007 generally, and particularly 10-31
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أغلب املرويات التارخيية عن األئمة (وقابليتها الفقهية للتطبيق) .أما يف املجاالت اليت تكون
فيها األخبار ساكتة ،فال بد من توسعة االحتياط إىل املدى الذي يضمن فيه حتقيق احلكم
الشرعي باملحتمالت املوجودة ،وإلغاء االجتهاد باالعتماد على ختمينات الفقهاء .وبالتايل فإن
األخبارية حركة فقهية أو ًال وقبل كل شيء .لكن هذا ال يدعو للقول :إن بعض األخبارية مل
يأخذوا املواقف العقدية العامة للحركة ويطبقوهنا يف علوم دينية أخرى .ومع ذلك ،فإن نتائج
التطبيقات خارج املجال الفقهي كانت غري متوقعة .فقد جادل كل من الفيض الكاشاين (ت
 )1680/1091واحلر العاملي (ت  )1692/1097بشدة لتدعيم املواقف األخبارية يف املجال الفقهي،
لكن تطبيقهم املتمايز هلذه املبادئ خارج املجال الفقهي أدى إىل نتائج كالمية وفلسفية متباينة
ومتنافسة( .((2احلر العاملي مشهور مبوقفه من التصوف والفلسفة؛ حيث يعتربمها غري
نافعني ورياضات خطرية ،يف حني أن الفيض دعم وط ّور الفلسفة املتعالية ألستاذه املال صدرا.
وكالمها يربر طريقيهما املتباينني من خالل االلتزام باملبادئ التفسريية لألخبارّية .وباختصار،
فإن رأيي هو أن األخباريني متسكوا بعقيدة مميزة يف العلوم الفقهية ،وعندما ذهب العلماء
األخباريون خارج الفقه ،فإهنم تبنوا آرا ًء كالمية وفلسفية متباينة ومتناقضة.
تفسري احلكيمي لألخبارية على أهنا حركة فقهية خالصة (الذي يتطابق صدفة مع
تقوميي) مي ّكنُه من فصل املدرسة التفكيكية عنها .هذا ألن املدرسة التفكيكية -حسب
ِّادعائه -حركة كالمية بشكل أساس .يلخص ُمعيين بشكل ممتاز املوقف التفكيكي:
«التفكيكية من أجل صد هتمة األخبارية جيادلون:
أو ًال :أن األخباريني ،الذين هم ضد األصوليني ،معنيون بقضايا الفقه واألصول،
وليس األخالق والعقيدة.
ثانيًا :السرية الذاتية ومنهجيات املؤسسني والعظماء من املدرسة [املدرسة التفكيكية]
تشري إىل أهنم يؤمنون باألصول والقواعد اليت ُيبىن عليها االجتهاد ،وهم د ّونوا دروس
وكتب العلماء األصوليني الكبار ،وهذه بنفسها شهادة حقيقة على بطالن هتمة انتساهبم
لألخباريني»(.((2
هذه املناقشة قد فشلت يف إقناع املخالفني للتفكيكيني ،كما يقول إسالمي أردكاين(:((2
«هذه املدرسة تعد مثا ًال معاصرًا لالجتاه األخباري املضاد للعقل والفلسفة .يف الوقت
نفسه الذي فيه يرفض املدافعني عنها هذه التهمة ،ويدعون أهنم يف مطالبتهم بالفصل [بني
( ((2للمزيد حول هذا املوضوع راجعRobert Gleave, “Scripturalist Sufism and Scripturalist :
Anti-Sufism: Theology and Mysticism amongst the ShiÞi Akhbariyya’, in: Sufism and
.Theology, Ayman Shihadeh, ed., Edinburgh: Edinburgh University Press 2007, 158-176

( ((2معيين ،تفكيك.9 ،
( ((2اسم األردكاين ُترجم من قبل ناشره على النحو التايل :سيد حسن اسالمي.
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العلوم] فإهنم خيدمون الفلسفة من جهة ،والدين من جهة آخرى»(.((2
واض ٌح أن إسالمي أردكاين غري معجب هبذه املحاوالت للفصل عن األخبارية ،فهو
يرى يف املدرسة التفكيكية حماولة لتحديد وتقييد تفعيل التعليل الفلسفي ،وجعل عقيدة
املسلم بعض الشيء خالية من التحقيق العقلي ،وهي مسة حيددها باألخبارية.
كلاًّ من نقد املدرسة التفكيكية ودفاعها يعتمد على ُبعد واحد يف تصور األخبارية،
فكالمها ينظران إليها على أهنا ضد العقالنية وتبسيطية حلد ما يف منهجيتها الفقهية ،وهذه
بال شك هي الصورة الشائعة لألخبارية يف بعض الدوائر العلمية ،فليس مفاجأةً ،بعد ذلك،
أن التفكيكيني يو ّدون تفادي هذه التهمة ،كما يو ّد خمالفوهم إثباهتا .وإنين أرى أن مثل هذه
التصورات ناشئة من الصورة النمطية للمدرسة األخبارية ،ففي احلقيقة ،ضمن النصوص
األخبارية ،جيد املرء نقاشًا معقدًا ومفص ًال مرتبطًا بصحة مصادر الوحي ووثاقتها ،فمن
خالل تفاعل األخباريني الداخلي ومقاصدهم ميكن فهم رسالتهم (أو جعلها مفهومة)(.((3
أما العقل فليس مرفوضًا متامًا ،إمنا مثة تعديل يف وظائفه ،وحتديد لقواه .عندما متزج
هذه مع ميل بعض األخباريني لالنغماس يف العرفان والفلسفة ،يتعرف املرء على حركة
خمتلفة متامًا عن احلرفية النمطية اليت استندت إليها مناقشات التفكيكيني وخمالفيهم.
اجلدل الداخلي بني التفكيكيني وخمالفيهم حول األخبارية وطبيعتها يشكل إعاقة ،لكنه ال
مينع إمكانيتنا من حتديد إبداع واستمرارية املدرسة التفكيكية .فمن خالل مثل هذا التحليل
األويل ،ميكن للمرء أن حيدد االستمرارية وعدم االستمرارية بني املدرستني األخبارية
والتفكيكية ،ومن خالهلا خيرج بتقومي مرتبط بإبداع املدرسة التفكيكية .املناقشة التالية ال
تدعي أهنا تقومي شامل للعالقة بني احلركتني ،لكن ،إن كانت هناك أي حماولة للتقومي،
فإهنا حتتاج إىل أن ُتنجز ليس فقط على أساس االجتاه العقدي العام للحركتني (النصوصية،
ومعاداة العقل ..إخل) ،بل أيضًا يف جماالت عقدية معينة .وعم ًال باملنهجيات السابقة ،سأركز
فيما يلي على قضيتني عقديتني حبيث ميكن استخالص االستمرارية وعدم االستمرارية
بني املدرستني بشكل ملحوظ :مفهوم العقل كمصدر للمعرفة (الدينية) وطبيعة لغة الوحي.
املفهوم األخباري والتفكيكي للعقل كمصدر للمعرفة الدينية:

افتراضيا -ال ترفضوصف املدرسة األخبارية عاد ًة بأهنا معادية للعقالنية؛ مبعىن أهنا
ُت ُ
ًّ
دمج األفكار املعتزلية يف الكالم الشيعي فحسب ،بل وترفض التطبيقات الفقهية هلذا الدمج
(حتديدًا ،األصول العقلية لقواعد االستنباط الواضحة بشكل مطلق يف األعمال األصولية).
ليس من الواضح فيما إذا كانت هناك مدرسة ميكن تعريفها مبصطلح األخبارية قبل نشاطات

( ((2أردكاين« ،املدرسة».1 ،
( ((3انظر.Gleave, Scripturalist Islam, 268-296 :
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اإلسترابادي .هناك بعض املراجع املبعثرة لألخبارية ما قبل نصوص اإلسترابادي ،لكنها -كما
كنت ُ
أجادل -ال تشري إىل مثل هذه املدرسة( ،((3وإن كان األخباريون ،بطبيعة احلال ،يرغبون
يضخمون من أمهية هذه املراجع يف حماولة
يف تأسيس أصل خلطهم الفكري ،وبالتايل فإهنم ّ
لتأسيس صلة ما مع بعض الشيعة الالمعني األوائل؛ ومنهم حممد بن يعقوب الكليين (ت /329
 )941والشيخ الصدوق ابن بابويه ( .)991 /381وهذا ُيشكل عنصرًا يف اجلدل األخباري على أن
األخباريني هم الشيعة األصليون ،فيما األصولية بدعة خمترعة .ما يهمنا يف هذه الدعوة هنا،
أن أمهيتها األساسية حمددة يف دورها يف اجلدل األخباري  -األصويل ،لكن يف هذه الدعوى
داللة على أن دور العقل كمصدر للمعرفة كان نقطة للصراع بني األصوليني واألخباريني.
إلقاء نظرة خاطفة على أعمال األخبارية يدلّل على أن مفهوم املدرسة للعقل ودوره يف العلوم
الدينية أكثر تعقيدًا من جمرد الرفض ،فكتابات اإلسترابادي الكالمية املط ّولة (غري املنشورة) تبّين
جبالء أن مقاربته للمسائل الفلسفية والكالمية تتركز على املفهوم املعتزيل للعقل وإمكاناته .وبد ًال
من أن تكون مناهضة للمعتزلة ،فإهنا بصور حمددة ناقدة لبعض نتائج املدرسة املعتزلية البغدادية.
بد ًال عن ذلك ،فإن املواقف الكالمية لالسترابادي تنتمي بوضوح للمدرسة املعتزلية البصرّية ،على
الرغم من ادعائه أن عقيدته ليست أكثر من تنظيم و َم ْن َه َج ٍة لعقائد األئمة أنفسهم .بالنسبة
له ،فإن العقل قادر على إدراك احلسن والقبح العقليني ،ويف هذا ،بطبيعة احلال ،فهو يتوافق مع
العقيدة املعتزلية( .((3وهو يقيم متايزًا بني قابلية العقل إلدراك احلسن والقبح باعتبارمها خصائص
ذاتية لألفعال (وهو املوقف الذي يناصره) وبني التصنيف الشرعي لألفعال (الواجب ،املستحب،
املباح ،املكروه ،احلرام) .هذه األحكام اخلمسة جمعولة باجلعل الشرعي( .((3وقد ط ّور األخباريون
لبعض (مثل حمسن الفيض) ،فإن قابلية العقل
املتأخرون موقف اإلسترابادي وهذبوه ،فبالنسبة ٍ
الكتشاف احلقيقة الدينية تسع ملا يشمل األخالق والفقه .وبالنسبة آلخرين ،كاألخبارية املتأخرين
أمثال يوسف البحراين (ت )1772 /1186فإن إمكانية العقل َضُعفت إىل إمكانية الفرد فقط لقبول
رسالة اهلل واخلضوع له وااللتزام هبا .وحني يؤسس العقل هذه الواجبات للفرد ،فإن نصوص
الوحي تتوىل األمر باعتبارها مرشدات للفقه .بالنسبة للبحراين؛ فإن العقل ميكن ألاَّ يكون له ّأي
دور يف حتديد األحكام الشرعية مستق ًال عن الوحي املتعلق هبذه األحكام من خالل القرآن أو أكثر
أملحت إليه سابقًا ،البحراين ليس ضد العقل اخلالص( ،((3ففي الواقع إن
شيوعًا أخبار األئمة .وكما ُ
(((3
(((3
( ((3حممد أمني اإلسترابادي ،دانشنامه شاهي( ،خمطوطة غري منشورة  ،1/3071#مكتبة املجلس ،طهران)
ف43.ب .13-12 ،وانظر أيضًا :حممد أمني اإلسترابادي ،الفوائد املدنية ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمي
.228 ،)05-2004/1424
(Robert Gleave, Inevitable Doubt: Two Theories of ShīÞī Jurisprudence, Leiden: Brill ((3
.Gleave, Scripturalist Islam, 10-29
.Gleave, Scripturalist Islam,115-116

.2000, 188-204
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مهما يف اكتشاف احلقيقة الدينية ،فالعقل
العقل اخلالص الفطري ،بالنسبة له ،ميكن أن يؤدي دورًا ًّ
قوة وضعها اهلل يف البشر (من حجج اهلل) ،من خالله ميكن للفرد التع ّرف على كمية من األصناف
األخالقية ،وميكنه -على األقل يف املستوى األويلّ -تقومي بعض األفعال .إال أن البحراين متشائم
من إمكانية البشر يف تفعيل هذا العقل اخلالص الفطري .فبالنسبة له ،ال ميكن الثقة بالبشر يف
استخدامهم العقل بشكل صحيح ،مما يستلزم االعتماد على نصوص الوحي يف استنباط احلكم
الشرعي ،وهذا ليس نقصًا يف العقل بذاته .إذ إن العقل احلقيقي بالنسبة للبحراين يف توافق تام
مع الشريعة ،إال أن البشر نادرًا (ولرمبا أبدًا ،باستثناء النيب واألئمة) ما يكون بإمكانه استخدام
العقل هبذه الطريقة غري املشوبة بشائبة.
عندما يلتفت املرء إىل دور العقل يف العلوم الدينية كما ُح ِّدد على أيدي كّتاب املدرسة
التفكيكية ،جيد هنا أيضًا أن العقل ليس مرفوضًا وإمنا ُمعا ٌد تعري ُف ُه .إذ إن العقل ليس
ومنطقيا حبيث يعمل منفص ًال عن الفرد ،بل هو بوضوح شيء ُو ِض َع
وموضوعيا،
مستق ًال،
ًّ
ًّ
يف الفرد من قبل اهلل .املريزا مهدي األصفهاين يبني هذا املوقف يف كتابه أبواب اهلدى:
اخلارجي الظاهر
«فاعلم ّأن العقل الذي ُيشار إليه بلفظه يف العلوم اإلهلية هو النور
ّ
بذاته لك ّل عاقل حني ظهور حسن األفعال وقبحها له ،ويعرف به اجلزئيات وغريها،
والغاش اخلائن.
والصادق على اهلل والكاذب ،والناصح األمني
ّ
وأما يف العلوم البشرية فهو عبارة عن فعلّية النفس باستخراج النظرّيات عن
الضرورّيات ،وهلذا ليست املعقوالت عندهم إال الكليات»(.((3
وقد ظ ّل مفهوم العقل ُمحافظًا عليه هبذه الصورة بشكل دائم من ِق َب ِل التفكيكيني،
على الرغم من أنه قد ّمت التعبري عنه من خالل مفردات اختصاصية بشكل متزايد ،كما يف
الفقرة اآلتية للمياجني:
«العقل يف الكتاب والسنة هو النور الصريح الذي أفاضه اهلل سبحانه على األرواح
اإلنسانية ،وهو الظاهر بذاته واملظهر لغريه وهو حجة إهلية معصوم بالذات ممتنع خطؤه»(.((3
ُيعدد املياجني األمور اليت ميكن للعقل إدراكها:
«وبه ميّيز احلق من الباطل والشر من اخلري والرشد من الغي ،وبه ُيعرف احلسن
والقبيح واجليد والرديء والواجبات واملحرمات الضرورية العقلية الذاتية ومكارم األخالق
وحماسنها ومساوئ األعمال ورذائلها»(.((3
حصريا،
ضمن املفهوم التفكيكي للعقل ،جيد املرء أصداًء للموقف األخباري ،لكن ليس
ًّ
( ((3اإلصفهاين ،أبواب اهلدى .15-14 ،وانظر أيضًا :حسن طوسي« ،علم وعقل أز ديكاهي مكتب
تفكيك» ،بازهوهيش 1318( 17ش)04-2003 /
( ((3املياجني ،توحيد اإلمامية.21 ،
( ((3املياجني ،توحيد اإلمامية.21 ،
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فهناك أيضًا وجود لعناصر الفكر األصويل .ففكرة أن العقل قوة ضمنية يف البشر وضعها
اهلل فيه ،وهي يف النهاية حتت سيطرته (حت ّل يف أرواح البشر) بشكل واضح متثل نقطة تشابه،
فتوصيف العقل على أنه حجة اهلل له جذوره ،بطبيعة احلال ،يف تعبريات عدد من الروايات
الواردة عن األئمة ،وبالتايل فإنه ليس بالضرورة ميزة أو مميز لكل من املدرستني األخبارية
والتفكيكية .إال أنه ال ميكن أن ُيقال دائمًا :إنه متوافق مع فكرة العقل كما توجد يف أغلب
األعمال األصولية (حيث العقل مستقل وموضوعي) .على القول بذلك ،يبدو أن التفكيكيني أكثر
رغبة يف السماح هلذه القوة بإدراك الواجبات واملحرمات  -األقسام الشرعية .هذه باتفاق اجلميع
مقيدة من قبل املياجني فقط بالضروريات اليت ميكن إدراكها بالعقل .غري أن هذه توسعة يف
إمكانية العقل ملساحات كانت بالنسبة لألخباريني جما ًال لل ُمش ّرع وبالتايل توقيفية .ففي هذه
النقطة العقدية ،ميكن للمرء أن جيد استمرارية للمفاهيم املرتبطة بالعقل بني املدرستني وإىل
حد ما ميكن النظر إليها على أهنا عقيدة واضحة املعامل .إال أن التفكيكيني يبدون أكثر حرصًا
على إظهار مطابقتهم للتيار العقدي العام (وذلك ،على سبيل املثال ،من خالل تضمني املدركات
بعض التصنيفات الشرعية ضمن قدرات العقل) .هذه االختالفات العقدية ميكن أن ُتفسر من
خالل الظروف املختلفة اليت كانت املدرستان ف ّعالتني فيها .األخبارية اختذت موقعًا ،إن مل يكن
هيمنة ،مث على األقل مساواة فكرية مع األصولية امتدت أكثر من الفترة الصفوية .ويف السياق
احلديث ،حتاول التفكيكية أن َت ْض َم َن هلا موقعًا يف طيف اآلراء الفكرية املمكنة القبول ،ويف هذا
فإهنم يرغبون بالسماح للدخول من أكثر الشعارات التشديدية يف تأكيداهتم العقدية.
مفاهيم األخبارية والتفكيكية للغة والتفسري القرآين:

األمهية اليت حتظى هبا نظرية كيف ُتوصل اللغة األفكار بالنسبة للحركات النصوصية
تتساوي مع أمهيتها بالنسبة ملخالفيهم .فمفاهيم املسلم الفقهية لفاعلية اللغة بشكل عام
تعتمد على فكرة أن الكلمات املفردة (ومن خالل تركيباهتا ،وعباراهتا ،ومجلها وجمموع
الكالم) لديها على األقل معنيان ،األول املعىن احلقيقي الذي وضع للكلمة يف املاضيَ ،م ْن
بالتحديد الذي وضعها ،ذلك حمل نقاش بني العلماء املسلمني ،واملتنافسون يف املسألة اهلل نفسه
واملجتمع البشري األويل( .((3تعترب امليكانيكية الدقيقة هلذا الوضع أقل أمهية (كما يبدو) من
حقيقة وجودها الذي ال ينكر .على سبيل املثال ،كلمة «مالمسة» اليت توجد يف اآلية القرآنية
َام َس ُحوا ِب ُو ُج ِ
وهك ُْم َوأَ ْي ِديك ُْم}(النساء:
ِّساَء َفل َْم َت ِج ُدوا َما ًء َفَت َي َّم ُموا َص ِعي ًدا َطِّي ًبا ف ْ
{لاَ َم ْسُت ُم الن َ
 )43فإن معناها احلقيقي يعين اتصال اجللد باجللد ،ويف الواقع العديد من الفقهاء (وباخلصوص
الشافعية) يقولون :إن ما يوجب الوضوء هو ملس الرجل املرأة ،فإن مل جيد ما ًء يستبدله

(Bernard Weiss, “Medieval Muslim Discussions on the Origin of Language”, Zeitschrift ((3
.der deutschen orgenländischen Gesellschaft 125 (1974), 33-41
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بالتيمم بالتراب .الفقهاء اآلخرون ال يرون املالمسة مبعناها احلقيقي ،بل إن اهلل يسخدمها هنا
باملعىن املجازي ويشري هبا إىل املمارسة اجلنسية (اجلماع) .هذا الرأي ،الذي عادة ما ُينسب إىل
احلنفية ،جيب أن ُيف ّرق عن النقاش املميز ،الذي عرض أيضًا من قبل بعض احلنفية ،والذي
يتساءل فع ًال عن هل أن املعىن احلقيقي للمالمسة يف الواقع هو اللمس .بالنسبة لبعض احلنفية،
فإن مصطلح املالمسة له معنيان حقيقيان -على األقل -اللمس واجلماع (أي مشترك لفظي)
وعليه فإن اآلية حبد ذاهتا متشاهبة ،وأي من املعنيني احلقيقيني هو املقصود هلل يف اآلية (:43
النساء) يكون واضحًا فقط إذا أخذت بعني االعتبار عوامل أخرى خارج هذا النص املعني (مبا
فيها املمارسات اليت تتناسب فيها القاعدة مع القواعد األخرى املتعلقة بالوضوء) .هل أن املعىن
احلقيقي املضاف ُوضع ابتدا ًء أم أن اهلل أضافه بعد الوضع احلقيقي ( من خالل الوحي)؟ تلك
أيضًا قضية مطروحة للنقاشًّ .أيا كانت احلالة ،فإن من يقولون :إن املالمسة تعين اللمس
واجلماع ،تعيينًا أم تالزمًا ،جيادلون يف أن اهلل حني استعماله اللفظ يف اجلماع ،فإنه مل يستعمله
بطريقة مغايرة بل بالتعيني .هذه املعاين «اجلديدة» املُعّينة من اهلل مسيت باحلقيقة الشرعية،
ونقطة النقاش أن هذه مل تكن ُمح ّورة بل تعيينية من أجل منع االهتام بأن تفسري القول
املفسر.
اعتباطيا أو
«المستم» يف اآلية باجلماع وليس اللمس كان
ًّ
ًّ
شخصيا من جهة ّ
مقابل خلفية هذا اجلدل والنقاش كانت املدرسة األخبارية قد ط ّورت نظرية يف اللغة.
حللت تطور املفاهيم األخبارية للغة يف مكان آخر ،إال أن من املناسب تلخيصها هنا.
وقد ُ
بالنسبة لألخباريني ،وبشكل عام ،فإن اللغة ،ما قبل الوحي تتكون( ،باإلضافة إىل أمور
أخرى) ،من جمموعة من املعاين تعلقت (أو ُعينت) لأللفاظ .وكانت هناك طريقة ما
تستخدم هبا الكلمات بشكل عام قبل الوحي ،واستمرت ما بعد الوحي أيضًا ،ومسيت
نت
بـ«احلقيقة العرفية» .عندما جاء الوحي ،فإن اهلل أسس معا َ
ين جديدة لأللفاظ ،وقد ُعّي ْ
بنفس الطريقة ،ومسيت بـ«احلقيقة الشرعية» .كيف لنا أن نعلم عند استخدام هذه الكلمات
يف نصوص الوحي أن ًّأيا من املعنيني احلقيقيني هو املقصود؟ اجلواب هو :األخبار؛ إذ
ُفسرة للقرآن
من خالل األئمة ميكننا معرفة أيها املقصود .فاألئمة ومن خالل أخبارهم امل ّ
وأحاديث النيب يستطيع جمتمع ما بعد الوحي أن يعرف املعاين املقصودة من الوحي ،ومن
دوهنم فإننا يف تعمّية من معاين النصوص القرآنية ،فاألئمة هم املفسرون الوحيدون للقرآن.
هناك تنوع يف هذا املوقف يف املدرسة األخبارية ،فبعضهم (ومنهم املؤسس اإلسترابادي)
ي ّدعي أن التفسري املباشر للقرآن مستحيل ،يف حني أن آخرون (كمحسن الفيض الكاشاين)
يسمح بالتفسري املباشر لبعض اآليات (وهو استعار املصطلح القرآين «املحكمات») وليس
ينصون على أن الطريقة
غريمها .إال أنه حىت الذين مسحوا بالتفسري املباشر للمحكمات ّ
الوحيدة للتفريق بني املحكمات واملتشاهبات هم األئمة الذين يقولون لنا :إن هذا حمكم
ظاهريا؛ ألهنا إن كانت على خالف ذلك ،فإن كل
أو متشابه .وكلمات األئمة ميكن فهمها
ًّ
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معاين الوحي ستضيع بالنسبة لنا .فالقرآن (وأحاديث النيب بالنسبة لكثري من األخباريني)
تتطلب تفسريًا حىت لو ظهرت على أهنا آية أو عبارة واضحة املعىن(.((3
عندما توضع هذه اآلراء جنبًا إىل جنب مع آراء املدرسة التفكيكية ،فإن االنطباع األول
الذي يتولد هو أهنا خمتلفة بشكل جذري وشديد .املريزا مهدي األصفهاين أسس املوقف
التفكيكي املعياري القائل بأن الكلمات يف الشريعة مستخدمة مبعانيها اللغوية ال مبعانيها
الفقهية واالصطالحية ،فقد ألَّف رسال ًة خمتصرة عنواهنا« :يف وجوب محل األلفاظ الواردة
يف الشريعة على معانيها احلقيقية وإبطال احلقيقة الشرعية واملتشرعية» .وهو ،يف هذه
الرسالة ،جيادل يف أن مصطلح الصالة يف نصوص الوحي ال بد أن يفسر بـ«الدعاء» وليس
الواجب الشرعي املشار إليه يف النصوص الفقهية:
«واجلواب أن الصالة عندنا مل يكن هلا طور خاص وكانت يف األمم السابقة من اليهود
والنصارى من العرب ،وال حقيقة متشرعية للصالة على النيب»(.((4
األصفهاين بعد ذلك يقتبس آيات قرآنية حيث مصطلح «الصالة» (أو مشتقاته)
مستخدمة لتوصيف صلوات اليهود واملسيحيني وآخرين (مبا فيهم حركات الشيطان نفسه
يف العبادة) ،فموقفه بالنتيجة هو أن فكرة املعاين الفقهية املضافة من خالل الوحي (العنصر
املركزي يف املوقف األخباري) غري صحيحة ،وأن املوقف املفترض ألي مفسر جيب أن
يكون بنا ًء على أن الكلمات مستخدمة مبعانيها اللغوية .يشكل هذا املوقف جز ًءا من املوقف
التفكيكي العام لتعقل القرآن الذي ينتج الوحي فيه خطابه الذي ال يكون فيه خاضعًا
للمباين اليت ّمت الوصول إليها من خالل الفلسفة والعرفان .إذ إن الفرد ميكنه الوصول إىل
الفهم القرآين من خالل االستخدام العادي للكلمات يف نصوص الوحي ،وهذا ال يدعو إىل
القول :إن األصفهاين وأتباعه جمرد حرفيني (لألصفهاين فصل موسع يف احلاالت اليت ال
تستخدم فيها الكلمات على حنو احلقيقة بل جمازًا ،وبصورة حامسة كيفية إدراكها)( .((4إال
أن موقف األصفهاين (والتفكيكيني الالحقني) ينصب على أن النص القرآين قابل للتعامل
معه بصورة مباشرة (أو على األقل أكثر مباشرة مما هو يف املنهجية األخبارية)؛ ألن
الكلمات املستخدمة فيه ميكن افتراض أهنا حتمل املعىن اللغوي .ليس هناك معاين جديدة
أو غامضة (حقائق شرعية) مؤسسة يف مسرية الوحي ،وليس هناك أي ميزة لألخبار
( ((3ملناقشة موسعة هلذه املواقف األخبارية ميكن النظرGleave, Scripturalist Islam, 216-245 and :
 ،)275-296 (particularly, 275-280وفيما يرتبط بيوسف البحراين حتديدًاGleave, Inevitable :
.Doubt, 48-55 and 147-164

( ((4املريزا مهدي األصفهاين ،رسالة يف وجوب محل األلفاظ الواردة يف الشريعة على معانيها احلقيقية
وإبطال احلقيقة الشرعية واملتشرعية( ،خمطوطة غري منشورة  ،2/14053#مكتبة أستاين قدسي
رضوي ،مشهد) ف2.ب.12-10 ،
( ((4األصفهاين ،رسالة ،ف4.أ4-18 .ب.5.
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كأداة تفسريية شرعية وحيدة (كما كان احلال بالنسبة لألخبارية) .هذا املوقف ُع ّبر عنه يف
الكتابات التفكيكية املتأخرة يف العقائد األساسية للمدرسة التفكيكية كما نص عليها احلكيمي
وأشري إليها سابقًا« :على املرء االعتماد على املعاين الظاهرة لآليات يف القرآن واألخبار»
و«أي صيغة لتأويل نصوص الوحي فهي حمرمة» .يف مقابلة مع احلكيمي ينص فيها على
التحرمي التفكيكي للتأويل بأوضح املصطلحات:
«أُنزل القرآن بالعربية الفصحى ،فاجلميع ميكنهم فهمه ،والعمل به .ولنفس السبب،
فإن عبارات {يا أيها الناس} أو {يا أيها املؤمنون} أو {يا أهل الكتاب} كلها تشري
إىل أن اهلل يريد خماطبة الناس هبذه اللغة [ ]...يف جماالت التعاليم والقواعد الشرعية،
حجية الظواهر أُوليت أمهية كبرية .فال ميكن للشخص أن يترك األخذ بالظاهر إال إذا
كان هناك بيان واضح وبديهي [ ]...بالنظر إىل ما قلنا خبصوص حجية الظواهر ،فال
مكان للتأويل»(.((4
شعبيا (مبعىن أن اجلميع تستطيع فهم
تفسري احلكيمي إلمكانية الفهم القرآين ًّ
القرآن) ،وهذا قد يكون مستنبطًا من فكرة األصفهاين للمعاين اللغوية ،اليت يفرقها عن
املعاين املفهومة باالستخدام .ومن غري الواضح فيما إذا كان هذا يشري إىل تأكي ٍد أعظم على
مناهضة النخبوية يف التفكيكيني املتأخرينًّ .أيا كانت احلالة ،فإن الفهم هنا متمايز متامًا
عن مفاهيم فعالية اللغة الشائعة بني العلماء األخباريني يف الفترة الصفوية .هذا على األقل
االنطباع املتحقق من النصوص املتوفرة ،إال أن هناك مصدرًا يف (احلدائق النضرة) ليوسف
البحراين لرأي أخباري (وهو يرفضه) ي ّدعي أن املفسرين «متساوون» مع األئمة يف «تأويل
مشكالته وحل مبهماته»( .((4وأنا دائمًا أنظر إىل هذا على أنه رأي الرجل املخفي ،ن ّ
َظمه
أخباريا
البحراين ليجعل موقفه يبدو أكثر اعتدا ًال( .((4وحجيت يف ذلك أين مل أجد بع ُد كاتبًا
ًّ
يؤيد التأويل املباشر .إال أنه ،وبالرغم من الشرح املختصر الذي قدمه البحراين ،ميكن
للمرء أن يرى عناصر من التشابه مع املوقف التفكيكي .إذا كان مثل هذا املوقف األخباري
موجودًا يف العصر الصفوي (ومن غري الواضح أنه كان موجودًا) فبهذا املعين ميكن النظر
إىل التفكيكيني على أهنم يتبنون عنصرًا من التراث الفكري األخباري.

اخلامتة

كيف ميكن للمرء أن يق ّوم إبداع حرك ٍة ما يف التاريخ الفكري اإلسالمي؟ العلوم الدينية
االدعاء
للمسلمني بشكل عام تظهر ارتيابًا من اإلبداع خشية اهتامهم بالبدعة ،لذلك فإن ِّ
( ((4حكيمي ،عقل.41 ،
( ((4يوسف البحراين ،احلدائق الناضرة يف أحكام العترة الطاهرة ،قم1363 :ش )86-1985 /مج.169 ،1
(.Gleave, Scripturalist Islam, 222-223 ((4
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باإلبداع نادرًا ما ّ
يوظف من قبل املؤلفني يف هذه التراث ،باعتبار أنه يفتح الباب الهتام
اإلنسان بابتداع املعرفة أكثر مما هو اكتشاف حلقيقة دينية موجودة أص ًال .هذا ليس إلنكار
الدعوة املبتذلة أن األفكار الدينية للمسلم كانت رافضة للتطوير والتحسني ،بل للقول :إن
التجديد مل يكن دائمًا موضوعًا ال من قبل املؤلف وال من قبل شراحه .يرى املرء هذا يف
حماوالت األخباريني يف ِّادعاء السبق التارخيي من خالل إدراج أمساء ش ّراح احلديث األوائل.
كما يرى ذلك أيضًا يف النقد التفكيكي إلدخال املصطلحات الفلسفية يف البحث الكالمي،
وهذه أيضًا أحد العناصر يف حماولة احلكيمي لضم املال صدرا يف اإلطار التفكيكي باعتبار
أهنا متثل قبو ًال (ممانعة أو شيئًا آخر) حيث إن أفكار املال صدرا قد صارت املنهج التشددي
اجلديد حيث يصعب االحنراف .ويف ضوء هذه احلالة ،فإن تعيني اإلبداع واالستمرارية يبدو
أقل شفافية ،إذ حني يكون الدافع األساس ملدرسة ما يف جدهلا هو تأسيس موقعها على أهنا
ليست مقنعة فقط يف السياق احلديث بل ويف القدمي أيضًا .فاملهمة هنا هي حماولة جتنب
الوقوع يف إغراء استخدام اجلدل.
فيما يرتبط بالعالقة اإلشكالية بني املدرستني األخبارية التفكيكية ،فإن املالحظات
جدا) تدلل على أن املنهج التفكيكي يف املناقشة ميكن أن ُيعترب ،يف
السابقة (بشكل أويل ًّ
يلف
بعض املجاالت ،استمرارًا الكتشافات أخبارية سابقة ،إال أن غموضًا مستمرًا يبقى ّ
األمر ،إىل أي مدى ميكن هلذه العالقة أن تتسم هبذه اخلصوصية ،وهل توجد عناصر
أخرى من التراث الشيعي قد يكون التفكيكيون استندوا إليها باملقدار نفسه .إذا كانوا َيدينون
لألخبارية ،فإنه من غري الواضح من خالل التحليل التفكيكي لألخبارية الذي حياولون فيه،
بشكل عام ،فصل أنفسهم متامًا عن التيار املهزوم واهلامشي ،ويف الوقت نفسه يصاحبه
شعور بتأسيس تشددهم الفقهي اخلاص يف اهلرم الديين الشيعي (األصويل) .ومن املمكن
أن تظهر صورة أكثر دقة هلذه العالقة باعتبار أن كلاًّ من النصوص األخبارية والتفكيكية،
اليت ال تزال يف صيغة خمطوطات ،قد تكون متاحة بشكل أوسع .هلذه اللحظة ،جيب على
املرء أن يقتنع بنتيجة أن احلركتني متثالن االكتشافات األكثر جناحًا للنصوصيني يف اجلدل
ضمن اإلسالم الشيعي ما بعد التقليدي أو احلداثي ،حيث إن طابع النصوصية املالئم لكل
من احلركتني يوحي بأن معناه ،باحلد األدىن ،هو أن املدرسة التفكيكية ميكن النظر إليها
على أهنا استمرارية لبعض العناصر األخبارية .إال أن مثل هذا التقومي ال ينبغي أن يقود
إىل نتائج حتمية بفقدان اإلبداع يف املدرسة التفكيكية ،أو أن هناك ًّ
خطا واضحًا للتأثري بني
املدرستني T

aaa
aaa
60

نزعة إقصاء الفكر اآلخر يف عقالنية اجلابري
دراسة يف بعض من جتليات التعصب والتعتيم يف فكر اجلابري
عبد الفضيل ادراوي*

لن يكون من نافلة القول اإلشارة إىل أن البحث يف فكر أية أمة من األمم يقتضي من
صاحبه ضرورة التوسل بروح من االنفتاح على كل مكونات هذا الفكر ،وفسح املجال أمام
كل تفاصيله؛ الرمسية منها وغري الرمسية ،املركزية منها واهلامشية .من أجل تكوين صورة
أمينة ومستوعبة لكل مكوناته وميكانزمات انبنائه .خاصة إذا تعلَّق األمر مبشروع ُيعلن عن
تاما ،حيمل على عاتقه الكشف عن الصورة احلقيقية لعقل أمة
نفسه مشروعًا
ًّ
استقرائيا ًّ
بكاملها .كما هو الشأن مث ًال يف مشروع يتصدى لدراسة العقل العريب يف عموميته ،ويبحث يف
آليات اشتغاله .ويف هذا املضمار قد ال خنتلف بشأن ريادة املفكر املغريب الراحل حممد عابد
اجلابري يف جمال التحمس للفكر العقالين ،وبشأن كونه من املفكرين العرب الذين ك ّرسوا
حياهتم للبحث يف بنية العقل العريب ،ويف حمدداته وجتلياته وطرق اشتغاله ،سواء أتعلق األمر
بالعقل العريب يف التاريخ ،أم بالعقل العريب يف احلاضر ،ويف عالقته بالغرب .فقد متّيز الراحل
جبرأة َّ
قل نظريها يف اقتحام املجاالت املسكوت عنها ،ويف اإلفصاح عن وجهة النظر الناقدة،
مهما تكن مواقف اآلخرين منه .كما أننا قد لن خنتلف يف محاسة الرجل الزائدة للحداثة
الغربية ،ودعواته املستمرة لالخنراط يف مستلزمات املدنية املعاصرة واحلاجة إىل انتهاج
السبل العقالنية اليت اعتمدت يف الغرب وأسفرت عن بناء جمتمع حضاري عصري ومتقدم
ومستنري ،ظلّت صورته تشكّل النموذج املمكن متثله وترسم خطاه يف خميال اجلابري .غري
* أستاذ باحث ،مهتم بالنقد والبالغة وحتليل اخلطاب جامعة عبد املالك السعدي ،تطوان  -املغرب.
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أن الذي ميكن أن يكون مثار اختالف بني كاتب هذه األسطر وعدد كبري من املعجبني بنهج
االدعاء بأن عقالنية املرحوم اجلابري ظلَّت ،على أمهيتها وجرأهتا ،عقالنية
اجلابري العقالينِّ ،
تصنيفيا
حيزًا
ميكن أن ننعتها بالعقالنية السلفية ،أو العقالنية املتعصبة ،اليت تأخذ لنفسها ِّ
ًّ
ضحي بآليات العقلنة ومبستلزمات االنفتاح يف سبيل االنتصار لوجهة فكرية معينة،
معينًا ،وُت ِّ
َّ
ويف سبيل إقصاء وجهات فكرية أخرى ال تناسب املنطلقات والقناعات املتحكمة يف رؤيته
التحيز والتعصب يف فكر اجلابري
للعقل العريب .وإذا كان املقام ال يتسع للكشف عن مالمح ُّ
عمومًا ،فإن مثة مواقف ميكنها أن تكون عناوين بارزة لذلك.

العقالنية وسلطة االنتماء والفئوية

ومن املواقف اليت ميكن أن تكشف عن طبيعة النظر العلمي الذي حتكَّم يف مقاربته
مكون بارز من
العقل العريب ،موقفه من التراث اآلخر ،وخصوصًا التراث الشيعي مبا هو ِّ
مكونات الفكر العريب .واحلق أن اجلابري يف مشروعه الضخم عن العقل العريب؛ «تكوين
العقل العريب (« ،»)1984بنية العقل العريب (« ،»)1986نقد العقل العريب ( ،»)1991مل
وحمددًا من
يغفل احلديث عن التراث الشيعي ،بوصفه رافدًا أساسًا من روافد هذا العقلِّ ،
حدداته ،اليت ال ميكن التغاضي عنها أو إقصاؤها .إال أنه يف انفتاحه واعترافه املحتشم
ُم ِّ
متيزت
هبذا املوروث ،مل يكن أحسن حا ًال من كل املحاوالت اإلقصائية اليت سبقت .فقد َّ
أحباثه ومقاربته للفكر الشيعي ،ولتارخيه السياسي ،بزنوع جديل واضح ،فهو يبدو منطلقًا
يف وجهة نظره من مناهج ومفاهيم ،تعلن عن نفسها علمية وبرهانية ،لكن يف حقيقة
األمر ،ال حيس املتتبع استحكامها أو توظيفها يف مفاصل البحث .بقدر ما حيس هاجسًا
أيديولوجيا يتوسل باالنتقائية واالبتسار ،ويعمد إىل افتعال صراع مع العقل الشرقي
سياسيا
ًّ
ًّ
عمومًا ،وجعله خارج اإلطار العقالين الذي ينشده وحيلم به .ولو باالستغناء عن اآللية
اإلبستمولوجية املعلنة يف استكشاف البنية احلقيقية هلذا العقل.
شح املصادر
ومما قد يبدو للمتتبع مظهرًا من مظاهر الالتوازن يف مشروع اجلابريّ ،
الشيعية وقلَّة اعتمادها ،يف مقابل اعتماد ترسانة ضخمة وغنية من املصادر السنية ومعها
املصادر االستشراقية .وهذا من شأنه أن ُيعطي املتأمل يف مشروع اجلابري عن العقل
العريب ،انطباعًا واضحًا ،بأنه أمام مشروع حمصور يف البحث عن حمددات العقل العريب
السين فحسب ،رغم ما قد يبدو على عنوانه من مشولية وعموم.
صرح مبا يفيد هذه احلقيقة ،من جهة ،ومبا ينسف
بل إننا نلفي اجلابري نفسه ُي ِّ
دعواه الشمولية عن العقل العريب ،من جهة أخرى .يقول« :وإن مجيع من له إملام بأحداث
القرن اهلجري األول يعرف كيف أن مصادرنا التارخيية ،أو بعضها على األقل -املصادر
السنية عمومًا -جتعل (الفتنة) زمن عثمان ،من تدبري شخص ،امسه عبداهلل بن سبأ...
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وقد أطلقت مصادرنا التارخيية على حركة املعارضة ملعاوية ،اسم (السبئية) نسبة إىل
عبداهلل بن سبأ هذا ...أما غالة الشيعة الذين ظهروا بأعداد الفتة للنظر ،مباشرة بعد
مقتل احلسني ،فإن معظمهم كانوا من أصل ميين وير ّوجون لـ(عقائد) ترجع هبا مصادرنا
التارخيية إىل(ابن سبأ)»(((.
فهو يصنف نفسه ضمن دائرة االجتاه السين ،دون سواه ،وخصوصًا يف مزنعه السلفي
األشعري الذي كان قاسيًا وحامسًا يف مواجهة الفكر الشيعي .فال ُيخفي تبنيه لوجهات نظر
أمثال؛ األشعري يف (مقاالت اإلسالميني) ،والبغدادي يف (الفرق بني الفرق) ،والشهرستاين
يف(هناية اإلقدام يف علم الكالم) ويف (امللل والنحل) ،والنيسابوري يف (املسائل يف اخلالف بني
البصريني والبغداديني) ،وابن تيمية يف (جمموع الفتاوي) ،وابن خلدون يف (املقدمة).

عقالنية احلسم والتعميم ونتائج التنقيص

ولذلك وجدنا أن اجلابري يسقط يف التحامل واإلسقاط غري املربر ألحكام وتصورات
هي أقرب إىل التعصب واملركزية الذاتية واالنتصار ملنطق الغلبة واألمر الواقع ،منها إىل
العلم واملوضوعية.
ومن مجلة املواقف اليت كان فيها اجلابري متحمسًا ومعممًا ،على غري ما تقتضيه الدقة
العلمية والتحقيق التارخيي ،ذهابه إىل أن التشيع يفتقد األصول الفكرية األصيلة يف الفكر
اإلسالمي ،ويرجع يف أصوله التأسيسية التكوينية إىل شخصية عبداهلل بن سبأ اليهودية،
اليت تظاهرت باعتناق اإلسالم .فاجلابري رغم إدراكه االختالفات الكبرية بني املؤرخني حول
هذه الشخصية ،وهو ما كان يقتضي منه مزيدًا من الدقة والتمحيص ،واالنفتاح على كل
حتدثت عنه .إال أنه أعفى نفسه من ذلك ،واختار أن ُي َغِّيب ما قالته مصادر
الكتابات اليت َّ
وحتقيقات الطرف الشيعي يف املسألة ،ليفترض «أن يكون ابن سبأ ،اليهودي اليمين ،قد
يهوديا...وإذن
تسمى بعد إسالمه بـ(عبداهلل) ،ولقب بـ(ابن سبأ) ،لكون امسه احلقيقي امسًا ًّ
(((
فعدم اشتهار ابن سبأ بامسه احلقيقي ال جيوز اختاذه دلي ًال على أنه شخصية أسطورية» .
ويؤسس على هذا االفتراض نتائج أخرى أشد قسوة .حىت إن عناوين كربى وبارزة يف
املعتقد الشيعي اإلمامي ،تصبح جمرد أفكار وأطروحات من إمالء هذا اليهودي .يقول مث ًال:
«هكذا خنلص إىل النتيجة التالية ،وهي أن عبداهلل بن سبأ شخصية حقيقية ،وهو يهودي
من اليمن أسلم زمن عثمان أو قبله ،ونشر فكرة الوصي...إخل .مث صار حيوم حول علي
بن أيب طالب بعد أن توىل اخلالفة .ولكن عندما بدأ يغايل يف حقه نفاه إىل املدائن .وعندما
علي نشر فكرة الرجعة والوصية ،فكان بذلك األصل األول للغلو يف حق علي ،وستقوم
اغتيل ّ
((( حممد عابد اجلابري ،العقل السياسي العريب ،حمدداته وجتلياته ،املركز الثقايف العريب ،ط ،1991 ،2ص .207
((( نفسه ،ص .221 - 220
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ميثولوجيا»((( .فالتراث
على أفكاره هذه مجلة آراء وعقائد يف اإلمام واإلمامة اكتست طابعًا
ًّ
الشيعي برمته -حبسب هذا املنظور -جمرد إحياء من إحياءات هذا اليهودي املتأسلم .وهكذا
تصبح معتقدات راسخة يف الفكر الشيعي ،ال أساس هلا يف الذاكرة العربية اإلسالمية ،وإمنا
هي دخيلة على جسم هذه األمة ،ومستوحاة من العقيدة اليهودية.
التريث والبحث
وعلى هذا األساس يبين اجلابري مشروعه ،فيطلق أحكامًا تفتقد إىل ُّ
العلميني ،ويقرر حقائق تنفي ّأي مظهر من مظاهر األصالة عن هذا الفكر .فالسبئية عنده
علي بن أيب طالب لقب (الوصي) ،واملقصود هو أن النيب C
«هم أول من أطلق على ّ
(((
أوصى له باإلمامة من بعده»  .وهو حكم مطلق وهنائي يتجاهل من خالله اجلابري كل
وحققت فيه ،وانتهت
فصلت الكالم يف هذا األمر َّ
املصادر ،سواء أكانت سنية أم شيعيةَّ ،
(((
إىل وجود هذا اللقب ورسوخه وأصالته يف الثقافة اإلسالمية  .بل إن الباحث جيعل من
شخصية املختار بن أيب عبيد الثقفي ،الذي عرف بتحركه السياسي املعارض بعد موت
علي بن أيب طالب ،هو املؤسس للنظرية الشيعية برمتها .فهذا الشخص عند اجلابري ،هو
الذي طرح فكرة الطلب بدماء أهل البيت ،والدفاع عن الضعفاء ،إضافة إىل سجع الكهان،
وهي كلها «مجلة أفكار ستصبح األساس الذي ستقوم عليه النظرية الشيعية يف اإلمامة...
وتشكل البنية اليت تقوم عليها ميثولوجيا اإلمامة عند غالة الشيعة ،ونظرية اإلمامة عند
املعتدلني منهم»((( .فيبدو كيف أن كل فرق الشيعة عند اجلابري هم يف خندق واحد،
جيمعهم الوالء ألفكار املختار وملعتقداته اليت ختتلط بسجع الكهان ،وترجع يف أصلها إىل
عقائد يهودية ،نشرها حبنكة ومكر بالغني ،عبداهلل بن سبأ.
ولعمري إن الباحث لو أعطى لنفسه جما ًال للبحث والتقصي العلمي واملوضوعي،
وختلَّى عن النظر املسكون بالرؤية التنقيصية التعميمية واإلقصائية ،لوجد أن النظرية
الشيعية مدينة يف وجودها مبراحل مبكرة وسابقة على مرحلة املختار .فالشيعة يف تعريف
عليا رضي اهلل عنه
الشهرستاين ،وهو من أبرز مصادر اجلابري« :هم الذين شايعوا ًّ
(((
خفيا»  .فتكون
جليا وإما ًّ
نصا ووصية ،إما ًّ
على اخلصوص .وقالوا بإمامته وخالفته ًّ
حركة التشيع إذن ممتدة إىل األيام األوىل للخالفة اإلسالمية ،وتكون احلركة املعارضة
عمليا
ومتسكت بعلي بن أيب طالب إمامًا
شرعيا ،جتسيدًا ًّ
ًّ
اليت امتنعت عن بيعة السقيفةَّ ،
((( نفسه ،ص .221
((( نفسه ،ص .280
((( ينظر :كتاب املراجعات للسيد عبداحلسني شرف الدين ،حتقيق وتعليق حسني الراضي ،دار الكتاب
اإلسالمي .ففيه حبث مفصل عن هذه النصوص ومثيالهتا يف أمهات الكتب واملصادر املختلفة .انظر
مث ًال :املراجعات من  20اىل .55
((( اجلابري ،العقل السياسي العريب ،ص .280 - 279
((( الشهرستاين ،امللل والنحل ،ص .146
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وترمجة واقعية وفعلية للنظرية الشيعية يف احلكم.
واملتتبع حلركة وحياة األمة اإلسالمية على عهد الرسول  ،Cيدرك جيدًا أن
اجتاهني رئيسني وخمتلفني قد رافقا نشوء األمة وجتربتها؛ اجتاه أول مييل إىل االجتهاد
عبر عنه بالشيعة .وهو ما
حرفيا َّ
واستعمال الرأي الشخصي ،واجتاه يلتزم بالنص التزامًا ًّ
سوف يربز بشكل أساس بعد وفاة الرسول  .Cويذهب أحد الباحثني إىل أن ما حصل
يف التاريخ اإلسالمي ،هو أنه قد قدر لالجتاه األول أن حيكم «فاستطاع أن ميتد ويستوعب
أكثرية املسلمني ،بينما أقصي الشطر اآلخر عن احلكم ،وقدر له أن ميارس وجوده كأقلية
معارضة ،ضمن اإلطار اإلسالمي العام ،وكانت هذه األقلية هي (الشيعة)»(((.
وال نظن أن اجلابري جيهل كثرة املصادر التارخيية اليت بسطت القول يف هذه احلركة،
متسكوا خبالفة علي ،واحتجوا بنصوص
وذكرت رموزًا وشخصيات من كبار الصحابةَّ ،
مشهورة بني املسلمني ،وموجودة يف أمهات املصادر التارخيية واحلديثية اليت ال ميكن أن
يكون اجلابري يف غفل عنها .فهذا الطربسي يورد جوابًا لإلمام جعفر الصادق عن سؤال
أحد تالمذته بشأن بعض من متسك بالنص ووقف موقفًا معارضًا للسلطة اليت قامت بعد
وفاة الرسول  ،Cفيعد اثين عشر نفرًا؛ «فمن املهاجرين :خالد بن سعيد ،ابن أيب العاص،
وسلمان الفارسي ،وأبو ذر الغفاري ،واملقداد بن األسود ،وعمار بن ياسر ،وبريدة األسلمي.
ومن األنصار أبو اهليثم بن التيهان ،وعثمان بن حنيف ،وخزمية بن ثابت ذو الشهادتني،
وأيب بن كعب ،وأبو أيوب األنصاري»((( .ونقتصر يف هذا املقام على نص واحد يتضمن ألقاب
(اإلمام) و(القائد) و(الويل) و(الوصي) اليت يرى اجلابري أهنا من اختالق ونشر املختار،
فمما ُيروى يف كتب احلديث بشأن علي بن أيب طالب« :أَ َّو ُل َم ْن
الذي جاء متأخرًا بكثريَّ .
عسوب ال ّدين ،وخاِتم ال َو ِصّيني ،و َقاِئ ُد
َي ُ
وسيد املسلِمني ،وَي ُ
دخل ِمن هذا الباب إِ َما ُم املَُّتقنيِّ ،
املح َجلَِّين» .فدخل علي ،فقام إليه مستبشرًا ،فاعتنقه وجعل ميسح عرق جبينه وهو
الغ ُِّر ُ
ِ (((1
يقول له« :أَنْت تؤ َِّدي َعِِّني ،وُت ْس ِم ُع ُهم َص ْوِتي وُت َبِّي ُن هلُم َما ْاخَتَلفُوا ِفيه ِمن َب ْعدي»  .وهذا
((( حممد باقر الصدر ،نشأة الشيعة والتشيع ،منشورات الغدير ،بريوت ،ط 1419 ،4هـ 1999 -م ،ص .73
((( أمحد بن أيب طالب الطربسي ،االحتجاج ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت1983 ،م ،ج  ،1ص .75
والنص مذكور أيضًا عند أمحد بن يعقوب اليعقويب ،تاريخ اليعقويب دار صادر ،بريوت ،ج  ،2ص .103
( ((1نق ًال عن عبد احلسني شرف الدين ،املراجعات ،ص  .270ويورد حمقق هذا النص عديدًا من املصادر
السنية اليت أوردت احلديث ،فقال عنه يف اهلامش رقم « :554يوجد يف شرح هنج البالغة البن أيب
احلديد ،ج  ،9ص  ،169ط .مصر بتحقيق أبو الفضل ،حلية األولياء ،ج  ،1ص  ،63املناقب للخوارزمي
احلنفي ،ص  ،42ترمجة اإلمام علي بن أيب طالب من تاريخ دمشق البن عساكر الشافعي ،ج  ،2ص
 ،487ح  ،1005مطالب السؤول البن طلحة الشافعي ،ج  ،1ص  ،60ط النجف ،وص  ،21ط طهران،
امليزان للذهيب ،ج  ،1ص  ،64كفاية الطالب للكنجي الشافعي ،ص  ،212ط احليدرية ،وص  ،93ط.
الغري ،ينابيع املودة ،للقندوزي احلنفي ،ص  ،313ط إستانبول ،فضائل اخلمسة للفريوزبادي ،ج ،2ص
 ،235فرائد السمطني ،ج ،1ص .»145
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لعمري أمر يدعو إىل العجب؛ أن يتغافل اجلابري عن مقوالت واردة يف أمهات املصادر اليت
تتوفر بني يديه ،وهي مصادر سنية ،ومعتمدة بني العامة واخلاصة ،ويضرب عنها صاحبنا
ويفضل أن جيد التأسيس هلا يف املعتقد اليهودي.
صفحًاِّ ،
ويضيف الباحث فكرة (املهدي) ،لتكون هي األخرى عقيدة من العقائد اليهودية
املتسربة إىل املخيال الثقايف الشيعي ،فيقول« :وفكرة (املهدي) هذه ،هي كما هو معروف،
من أصل يهودي .إهنا ترمجة لكلمة (املسيح) وباللغات اجلانبية ،Messie, Messiah
ومعناها (املمسوح) ...واملسح يف التوراة معناه اهلداية والتأييد اإلهلي»( .((1وهذا حسم
يتجاهل مرة أخرى العشرات من املصادر السنية اليت تناولت الفكرة عند املسلمني ،ونظرت
إليها من بديهيات املعتقد العريب اإلسالمي .وإذا كان اجلابري جيهد نفسه ليثبت أن عديدًا
من الفرق والطوائف والشخصيات اعتمدوا املهدوية يف حركتهم يف املجتمع اإلسالمي ،بشكل
جعلها تبدو فكرة ممقوتة ومستهجنة ،أفلم يكن أوىل به أن يستفيد من ذلك ،ليدرك أهنا
فكرة أصيلة ومعروفة بني املسلمني ،وحتتل مكانة راسخة يف نفوس العامة ،ولذلك اختذت
وسيلة فعالة لتحقيق املآرب السياسية اخلاصة؟ «ولوال ثبوت (فكرة املهدي) عن النيب
على وجه عرفها مجيع املسلمني وتشبعت يف نفوسهم واعتقدوها ،ملا كان يتمكن ُم َّد ُعو
املهدية يف القرون األوىل كالكيسانية والعباسيني ومجلة من العلويني وغريهم ،من خدعة
الناس واستغالل هذه العقيدة فيهم طلبًا للملك والسلطان ،فجعلوا ِّادعاءهم املهدية الكاذبة
طريقًا للتأثري على العامة وبسط نفوذهم عليهم»( .((1هذا ناهيك عن إغفال اجلابري التام
للمصادر الشيعية اليت وصلتنا عن أئمة الشيعة األوائل ،واليت حتدثت عن هذه املعتقدات
اجلابري من هذه املصادر كتاب
اليت جعلها كلها ذات أصول يهودية هرمسية .وكان يكفي
َ
(هنج البالغة) لإلمام علي بن أيب طالب .فقد تضمن ما ال حصر له من املواقف اليت
عرض فيها لقضية اإلمامة واإلمام وعلمه وعصمته ،وكذا قضية املهدي وما يتعلق هبا(.((1
بل إن التاريخ قد احتفظ لنا مبؤلفات ألئمة الشيعة األوائل الذين ال ميكن أن ُتَتجاهل
مكانُتهم بني الناس يف املجتمع ،وال ميكن أن يبقى معها معىن لدعوى تزعم أن هذه املعتقدات
( ((1اجلابري ،العقل السياسي العريب ،ص .287
( ((1حممد رضا املظفر ،عقائد اإلمامية ،ص 101
( ((1اإلمام علي بن أيب طالب ،هنج البالغة ،حتقيق وتنسيق علي أنصاريان ،منشورات املستشارية الثقافية
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية بدمشق ،ط 1422 ،1هـ2007 ،م.
تراجع عن اإلمامة واإلمام الصفحات- 520 - 481 - 225 - 294 - 238 - 162 - 137 -76( :
 ،)538 - 536وعن علم اإلمام باملغيبات الصفحات ،)330 - 242 - 130 - 119 - 25( :وعن عصمة
اإلمام الصفحات ،)511 - 353 - 270 - 242 - 126 - 65 - 32 - 22 - 19( :وعن تبحر اإلمام يف
العلوم الصفحات ،)506 - 256 - 197 - 20 - 14( :وعن املهدي املنتظر وفكرة املهدوية الصفحات:
(.)522 - 530 - 514 - 506 - 255 - 198 - 185 - 141 - 129
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هي من نسج الغالة ،أو الفرق املختلفة اليت ظهرت عرب مراحل تارخيية خمتلفة ،أو أهنا
يتبين بامللموس
من وحي الشخصيات اليهودية املتأسلمة يف املجتمع العريب اإلسالمي .بل َّ
ضروريا لبناء
أهنا أفكار أصيلة يف الثقافة العربية ،طرحها األئمة أنفسهم ،بوصفها عم ًال
ًّ
القواعد الشعبية الواعية اليت هتيئ األرضية الصاحلة لتسلُّم السلطة ،واحلفاظ على الضمري
اإلسالمي كي يبقى على درجة من احلياة والصالبة.
إن اجلابري يف مشروعه عن العقل العريب ،على الرغم من إعالنه املنهج العلمي
الربهاين يف مقاربة حمددات هذا العقل ،والكشف عن آليات اشتغال بنيته ،إال أنه مل يكن
متيزت مقاربته للفكر اآلخر ،ونقصد العقل الشيعي حتديدًا ،بزنعة
وفيا هلذا املنطلق ،إذ َّ
ًّ
إقصائية حتاملية ،بدءًا من جتاهله املصادر الشيعية األصيلة املتضمنة هلذا الفكر .فلم
جند عنده ولو مصدرًا واحدًا من املصادر الثابتة واملحققة املنسوبة إىل أئمة الشيعة االثين
عشر .وهي -باملناسبة -املصادر اليت تضمنت األفكار األوىل للتشيع ،وبسطت املعتقدات
تعرضت يف أحيان كثرية ،للتشويه
اليت يتبناها أتباعهم ،واليت ال ينكر الباحث املنصف أهنا َّ
والتبديل والتحريف ،خاصة من لدن بعض املغالني واملستغلني ،من ذوي املآرب اخلاصة
أحيانًا ،ومن بعض العوام اجلاهلني أحيانًا أخرى .وهو ما وقع فيه اجلابري ،فراح حيمل
التشيع برمته وزر األخطاء والتحريفات اليت أحلقها به املغالون واملنحرفون واجلهلة من
األتباع ،قبل اهتامات وتلفيقات اخلصوم.
فيبدو أنه قد اعتمد يف أحكامه ومواقفه على مقروءاته من املصادر املعادية اليت َّاتسمت
يف مقاربة هذا الفكر مبنطق املواجهة واإلقصاء .لذلك كانت استنتاجاته ُمحلِّقة يف الفضاء
ؤسسًا على معتقدات
نفسه ،ليجعل من هذا التراث برمته اشتغا ًال غري عقالين ،وفكرًا ُم َّ
وأفكار دخيلة مستقدمة من الفكر والعقيدة اليهوديني.
واحلق أن املرء ليقف مندهشًا من إطالقات اجلابري ومن تعميماته احلامسة ،اليت
تعدد مذاهبهم ،كلهم يف خندق واحد ،من دون
جعلت الشيعة على اختالف فرقهم وعلى ُّ
حد التناقض فيما بينهم أحيانًا ،كما َّبين صاحب املقدمة:
انتباه إىل االختالفات اليت وصلت َّ
(((1
«ويف كل واحدة من هذه املقاالت للشيعة اختالف كثري ،إال أن هذه أشهر مذاهبهم» .
ومن دون التفات إىل أن من فرق الشيعة من يقترب كثريًا من السنة ،كما يشري إىل ذلك
الشهرستاين الذي يعتمده اجلابري بشكل الفت« :وبعضهم (الشيعة) مييل يف األصول إىل
االعتزال ،وبعضهم إىل السنة ،وبعضهم إىل التشبيه»( .((1إال أن اجلابري ال فرق عنده
بني هذه الفرق .فجميعها ينضوي حتت لواء األصل السبئي اليهودي للتشيع ،يف صورة
عبداهلل بن سبأ الذي أحسن توظيف شخصية علي بن أيب طالب واستغل مواقفه السياسية
( ((1ابن خلدون ،املقدمة ،ص .159
( ((1الشهرستاين ،امللل والنحل ،ص .147
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لبث الفتنة يف املجتمع ،يف مؤامرة يهودية ماكرة .وهبذا املنطق أصبح الشيعة
التصحيحيةّ ،
اإلمامية االثين عشرية وغريهم ،متحدين ومنسجمني وممثلني لبنية عقلية واحدة ال جيد
الباحث حرجًا يف احلكم عليها بوصفها بنية حمددة ذات جتليات وحمددات ُت ِّعبر بشكل دقيق
عن النظرية العقلية الشيعية.

الباطنية الدخيلة والقطيعة مع العقل الشرقي

عاما منعوتًا
وأصبح التشيع ،يف عرف اجلابري ،واستنادًا على تعميماته السابقة ،إطارًا ًّ
بالفكر الباطين ،موسومًا بالغنوصية واهلرمسية ذات األصول األجنبية املشرقية ،الدخيلة
على العقل اإلسالمي ،واملوسومة بالسلبية واالنطوائية ،يف مقابل العقالنية الربهانية اليت
سادت يف الغرب ،واليت يتحتم بعثها من جديد لتحقيق احلداثة والعقالنية املطلوبتني للعقل
العريب .فاملطلوب اليوم -حبسب اجلابري -قدر «من حتديث للعقل العريب ،وجتديد للفكر
اإلسالمي ،يتوقف ليس فقط على مدى استيعابنا للمكتسبات العلمية واملنهجية املعاصرة..
بل أيضًا ،ولرمبا بالدرجة األوىل ،يتوقف على مدى قدرتنا على استعادة نقدية ابن حزم
وعقالنية ابن رشد وأصولية الشاطيب وتارخيية ابن خلدون ..فباستعادة العقالنية النقدية
اليت دشنت خطابًا جديدًا يف األندلس واملغرب مع ابن حزم وابن رشد والشاطيب وابن
خلدون ،وهبا وحدها ،ميكن إعادة بنية العقل العريب من داخل الثقافة اليت ينتمي إليها ،مما
يسمح بتوفري الشروط الضرورية لتدشني عصر تدوين جديد يف هذه الثقافة»(.((1
ولعل هذا املطلب املقترح من اجلابري أن يكون نوعًا من إعالن القطيعة مع الشرق ،هذا
الفضاء اجلغرايف الذي تنحصر قيمته وتتراجع ،لكونه مستنبتًا لبنية غري عقالنية ،متثلت يف
املوروث الشيعي؛ (الباطين) و(اهلرمسي) و(الغنوصي) ،عنواهنا العام العقل العرفاين املشرقي
(الالمعقول) ،وهو العقل الذي مل يكن ،هبذه املواصفات ،ليخدم (املعقول) أو الفلسفة ،بقدر
ما كان جيرها إىل اخللف ويصبغ عليها طابعه الباطين الظالمي ،فقد «كانت الفلسفة يف
املشرق متجهة إىل الوراء» .و«استعملت العقل إلضفاء نوع من املعقولية على ما هو (ال عقل)،
على نزعتها الصوفية .ومن هنا اكتسبت طابع املسرية الفلسفية الدينية»( .((1يف مقابل ذلك
شجع الفلسفة وخدم العلمية
ميثل العقل الربهاين البياين الغريب؛ أو املغريب األندلسي ،الذي ّ
وكان عنوانه العام بنية (املعقول) .ولذلك فال بأس عند اجلابري أن ُيطالب بشبه قطيعة
بني الشرق والغرب ،وأن حيدث انفصال بني اجلغرافيتني ،لتحقيق النهضة العقالنية املطلوبة
والتأسيس ملشروع يكون متميزًا بـ«ثقافة أصيلة مستقلة عن ثقافة املشرق»(.((1
( ((1حممد عابد اجلابري ،بنية العقل العريب ،املركز الثقايف العريب ،ط  ،1يناير  ،1986ص .566
( ((1حممد عابد اجلابري ،حنن والتراث ،دار الطليعة ،بريوت ،ط ،1983 ، 3ص .359 - 358
( ((1نفسه ،ص .361
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ومن مثة ،فَت ْح َت ُم َس َّمى العقالنية اليت افتقدت يف الشرق ،ألنه احتضن التعاليم
الشيعية املؤسسة للفكر الباطين القائم على التأثر والتماهي مع التيارات الفكرية الغنوصية
اهلرمسية الدخيلة على املجتمع اإلسالمي ،والقادمة من بالد فارس ،مبا هي اجتاهات من
الطبيعي أن تتهم بالغرابة وبالضاللة والزيغ ،والتهديد للفكر املتع ّقل والدين األصيل .حتت
هذه املسميات تكون رؤية اجلابري للفكر اآلخر تؤسس لعالقة قائمة على املواجهة ،وتغدو
املواجهة مع هذا الفكر مشروعة ،ويكون منطق التعتيم واإلقصاء منطقًا مستساغًا ومباحًا
ملواجهة هذا الفكرِّ ،اتقا ًء خلطره املحدق ،وجتنيبًا للعقل األصيل مثالب السلبية واالنطوائية
املمقوتتني ،ودرءًا ملظاهر الغنوصية الظالمية «ذات املالمح اهلرمسية املخاصمة للعقل»(.((1
***
متحيزة جلانب واحد من جوانب
هكذا يبدو أن اجلابري ظل متاثرًا إىل ٍّ
حد كبري برؤية ِّ
العقل العريب ،وانساق مع تصنيفات فئوية ومواقف أبدت وج ًال غري مربر من مسألة
التشيع ،وأحكمت الباب يف وجه تيار كبري من تيارات التفكري العريب ،اندغامًا مع متطلبات
لولبيا خلصومها .فلم
السلطة اليت كانت ترى فيه ،ويف رواده دعاة املعارضة ومستقطبًا ًّ
يستطع صاحبنا التجرد من نزعته التسننية املتشبعة مبقروءاهتا يف كتب تارخيية ذات هنج
مللي حمض ،ظلت أبدًا ُتعلي من شأن وجهات فكرية معينة ،وُتبدي قلقًا غري مربر من
توجهات فكرية أخرى ،حبجة العقالنية املعلنة ،ومبربرات انتمائية ضيقة غري معلنة .ومن
مثة حيق للمتتبع ملشروع اجلابري عن العقل العريب أن يتساءل عن إخالصه للعقالنية
(((1عبد اجلواد ياسني ،السلطة يف اإلسالم؛ (العقل الفقهي السلفي بني النص والتاريخ) ،املركز الثقايف
العريب ،ط  ،1989 ،1ص  .94وقد خصص هذا الدارس مبحث (الشيعة) وهو الفصل السابع من كتابه،
للبحث يف العقل الشيعي( ،الصفحات من  88اىل .)106
ولإلشارة فإن هذا الدارس يصدر يف مقاربة املوروث الشيعي عن رؤية علمانية حداثية منحازة هي
األخرى ،ومتسمة بزنعة إقصائية هتميشية واضحة شبيهة بزنعة اجلابريي ،إال أن هذا الدارس خيتلف
عن اجلابري يف كونه مييز بني الفرق الشيعية وال جيعلها مجيعًا يف خندق واحد .فهو يرى أن عملية
االنسالخ الشيعي عن جسد التيار العام للمجتمع اإلسالمي قد استغرق «مدة غري قصرية من الزمن،
تعرضت خالهلا مجاعات الشيعة ،عرب سلسلة من املعارك ،لنوع من االنتخاب الطبيعي ...كانت املذاهب
الشيعية تنشأ شيئًا فشيئًا مع حركة احلوادث السياسية يف عملية جدل تارخيية بطيئة» (ص .)88
تكون مستمرة ،واملبادئ النظرية هلذا العقل «مل
ومن مثة فالعقل الشيعي عنده خاضع لعملية ُّ
تطرح يف نسقها النهائي املعروف قبل التداعيات الالحقة على االنفجار السياسي األول» (ص .)88
كما خيتلف عن اجلابري يف كونه جيعل العقل الشيعي يف بنيته اإلبيستيمولوجية مكونًا من ملمحني
متزامنني؛ ملمح الغنوصية يف مسألة اإلمامة وكل ما يتعلق هبا من معتقدات وأفكار ،وملمح العقالنية
واالجتهاد يف كل ما هو خارج اإلمامة .ومن مثة فهو ال ينفي وجود فلسفة شيعية تقوم على نصرة
العقل واإلميان حبرية النظر الفكري ،ولذلك فهو يرى أن هناك «يف املنظومة الشيعية -خارج نظرية
اإلمامة -مي ًال ال شك فيه إىل احلرية العقلية»(ص .)95
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ومقتضياهتا اإلبستيمولوجية؟ .ويكون التساؤل عن عالقة اجلابري بالسلفية املتعصبة أمرًا
مشروعًا ومربرًا بقوة.
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قراءة يف مستقبل التحوالت الشعبية
املشاركون يف امللف

 Yالشيخ حممد حمفوظ
 Yالشيخ عباس السعيد
 Yكاظم الشبيب
 Yحممد علي جواد تقي
 Yالشيخ حممد حسن اجلمري
 Yالشيخ حممد حسني النائيين
 Yحممد حسن آل زايد

املشاركون يف املنتدى

 Yمساحة الشيخ إبراهيم امليالد
 Yمساحة السيد حسن النمر
 Yمساحة الشيخ حسني املصطفى
 Yالدكتورة خدجية املحميد
 Yمساحة الشيخ زكريا داوود
 Yمساحة السيد حممود املوسوي

العرب وجدليات القوة واحلرية
قراءة أولية يف ثورتي تونس ومصر
الشيخ حممد حمفوظ*

مفتتح

مثة مسوغات واعتبارات معرفية وإنسانية عديدة ،جتعلنا نفرح وحنتفي مبا جرى من
أحداث وتطورات مذهلة ورائعة يف تونس ومصر؛ حيث متكن الشعبان من مقاومة االستبداد
وإسقاط املستبدين يف حلظة زمنية تغافل اجلميع عن دور الشعوب والقوى االجتماعية
املختلفة يف إحداث التحوالت الكربى يف مسرية واقعهم السياسي واالجتماعي.
فاحلدثان التونسي واملصري أعادا االعتبار إىل فئة الشباب بكل توجهاهتم وميوالهتم
األيديولوجية واالجتماعية ..فهم موقدو الثورة ومفجرو التغيري ،وهم أداته األساسية اليت
صربت ونزلت إىل الشوارع ورفعت شعارات تغيري الواقع وإسقاط النظام املستبد.
هاما يف
هلذا فإننا نستطيع القول :إن ما جرى يف تونس ومصر ،يعد منعطفًا
ًّ
تارخييا ًّ
واقع املنطقة العربية ،وإن تداعيات ما جرى ،على خمتلف الصعد واملستويات ،ستكون هي
السمة البارزة لتطورات املنطقة يف املرحلة القادمة.
فاالستبداد السياسي هو خصم األمة األول؛ ألنه هو الذي يعيق تقدم األمة يف خمتلف
جماالت احلياة.
* كاتب وباحث ،مدير حترير جملة الكلمة الدراساتية  -السعودية.
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وانطالقًا من هذه املسألة ،سنقرأ ونفحص هذه التحوالت من خالل املحاور التالية:
 -1تونس ومصر وجدليات القوة واحلرية.
 -2يف معىن االستقرار السياسي.
 -3العامل العريب ودولة املواطنة.
 -4العرب وقضايا التحول الدميقراطي.

تونس ومصر وجدليات القوة واحلرية

ما جرى يف تونس ومصر من انتفاضة شعبية أهنت يف فترة زمنية وجيزة حكم
الرئيس بن علي والرئيس حسين مبارك ،أثارت الكثري من األسئلة املتعلقة بطبيعة القوة،
اليت متتلكها احلكومات واألنظمة ،اليت تتبجح بقوهتا األمنية والعسكرية ،وقدرهتا على إهناء
ووأد أي مترد أو انتفاضة شعبية يف ساعات قليلة.
إن احلدث التونسي واملصري بكل يومياته وأطواره ،ألغى بعض ما مت التعامل معه بوصفه
من البديهيات السياسية اليت ال ميكن جتاوزها أو التغافل عنها ..فثورة اليامسني أعادت
االعتبار إىل دور املواطنني يف صناعة مستقبلهم وصياغة أوضاع بلدهم السياسية واملستقبلية.
فالكبت واالستبداد وتكميم األفواه ،واستخدام العصا الغليظة ضد كل القوى والفعاليات
االجتماعية والسياسية واملدنية اليت حتمل رؤى خمتلفة ومغايرة لرؤية النظام ،لن تتمكن كل
هذه الوسائل العنفية من إهناء حيوية املواطن والشعب .صحيح أن االستبداد وجربوت الدولة
التسلطية قد تتمكَّن يف فترة زمنية من إهناء كل عوامل احليوية واالعتراض من الشعب ،ولكن
تبقى هذه القدرة مؤقتة ،ولن تتمكَّن كل آليات االستبداد وتكميم األفواه من إهناء حيوية أي
جمتمع .فحينما يتمكن املواطن من كسر حاجز اخلوف والرهبة ،فإن كل األسلحة األخرى،
لن تتمكَّن من التأثري يف حياة هذا املواطن ،حىت لو مل ميتلك أي شيء للدفاع عن نفسه.
فقوة أجهزة الدولة التسلطية ،من خور عزمية املواطن ،ومن سيادة ثقافة اخلوف
والرهاب من الدولة التسلطية وأجهزهتا املختلفة .ولكن حينما يكسر املواطن حاجز اخلوف،
وينهي من عقله ونفسه إمكانية أن ُتفرض عليه أجهزة العنف واالستبداد ،حينذاك سيتمكن
هذا املواطن الفقري واملظلوم أن جيترح املعجزات ،ويتمكَّن من إفشال كل اخلطط واملؤامرات
اليت تستهدف إبقاءه يف اهلامش وبعيدًا عن صناعة مصريه بيده.
فالشاب حممد البو عزيزي مل ميتلك أيه قدرة مادية للوقوف بوجه أجهزة العنف
ُتجول.
والغطرسة ،اليت منعته بالقوة من احلصول على رزقه من خالل البيع امل ِّ
ولكن هذا الشاب األعزل والفقري ،حينما جتاوز حاجز اخلوف ،متكَّن من الدفاع عن
نفسه وعن شعبه ،واحتج من خالل إحراق نفسه على مرحلة سياسية وأمنية بأسرها..
فاملواطن يف الدولة التسلطية ُيسحق وُيهان وُتصادر حريته وكرامته حينما خياف ،ولكن
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قرر املواطن أن مشكلته احلقيقية ليست يف ظلم واضطهاد أجهزة الدولة التسلطية،
حينما ُي ِّ
وإمنا يف جبنه وخوفه ،حينذاك سيتمكَّن من مواجهة أعىت األجهزة العنفية.
قررها التجربة
ولذلك فإن اخلطوة األوىل يف مشروع مواجهة الدولة التسلُّطية كما ُت ِّ
التونسية واملصرية املعاصرة ،هو يف كسر حاجز اخلوف ،وإهناء كل موجباته وأسبابه.
فأجهزة القمع والتسلُّط واإلرهاب مهما أُوتيت من قوة ،فإهنا لن تتمكَّن من الصمود
إزاء املواطن أو املواطنني الذين جتاوزوا حاجز اخلوف ،وصمموا على مواجهة أجهزة القمع
واإلرهاب.
وما جرى يف تونس ومصر هو أن الفئات الشبابية املسحوقة واملهانة يف رزقها
وكرامتها ،جتاوزت حاجز اخلوف ،وقررت الوقوف واالحتجاج السلمي على كل املمارسات
التحوالت السياسية واالجتماعية الكربى
العنفية ،فكانت النتيجة مذهلة ومعربة عن حقيقة ُّ
والعميقة ،اليت أحدثتها انتفاضة اليامسني يف تونس وثورة الشباب والفيسبوك يف مصر،
ومل تكن هبة الناس وانتفاضتهم يف تونس ومصر مؤدجلة ،أو حتت قيادة تيار أيديولوجي
عبر الناس فيها عن آالمهم وآماهلم
أو سياسي بعينه ،وإمنا هي هبة اجتماعية وسياسيةَّ ،
السياسية واالجتماعية واالقتصادية بعيدًا عن األطر األيديولوجية .فهي انتفاضة الشعب
حتيزات سياسية ،بل إننا نعتقد
التونسي واملصري بأسره ،بدون تصنيفات أيديولوجية أو ُّ
أن كل األطر واجلماعات األيديولوجية والسياسية يف تونس ومصر مل تكن تتوقع ما حصل،
وإمنا هي اليت التحقت حبركة الشارع وتفاعلت مع املرحلة السياسية اجلديدة ،اليت صنعتها
اإلرادة الشعبية .ففي الوقت الذي كان اجلميع ُيعلن أن نظام بن علي ،متكَّن من إحكام
سيطرته على الشعب التونسي ،وأنه أضحى النموذج كدولة تسلطية متكنت من إهناء كل
حيوية سياسية ومدنية ،يف هذا الوقت العصيبُ ،يثبت الشعب التونسي أن آلة العنف والقمع،
مهما كان جربوهتا وعنفها وغطرستها ،فإهنا لن تتمكَّن من إهناء جذوة االعتراض ،وأهنا
لن ُتميت الشعب التونسي بكل فئاته وشرائحه.
فكما أن نظام بن علي أضحى وملا يقارب العقدين والنصف هو النموذج يف القضاء
على احلركات واألحزاب السياسية واملعارضة ،وتدجني مؤسسات املجتمع املدين .يف املقابل
متكن الشعب التونسي ،من خالل انتفاضة اليامسني ،أن يكون هو النموذج لكل الشعوب
اليت ينبغي أن ُتطالب حبقوقها وكرامتها ..فهذا الشعب مل يكن مدعومًا من أحد ،ولكنه
أثبت للجميع أن فعاليته وحراكه ومطالبته احلقيقية حبقوقه ،هي جسر العبور لنيلها مهما
قرر الوجهة ،وهو
كانت الصعوبات ،ومهما كانت الرهانات ..فالشعب التونسي هو الذي َّ
يئن منها لسنوات طويلة.
غير املعادلة الظاملة اليت كان ّ
الذي ُي ِّغير املشهد برمته ،وهو الذي َّ
فاملواطن التونسي واملصري حبركته وحيويته ،سبق أحزابه وخنبته السياسية
والوطنية ،وهو الذي قاد عجلة التغيري .هلذا فإن اإلنصات إىل املواطنني وتلبيه حاجاهتم
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امللحة ،هي البيئة املناسبة خللق القوة االجتماعية احلقيقية القادرة على التغيري واإلجناز.
نود توضيح جمموعة من الدروس املستفادة من
وحىت ال نُسهب يف هذا السياقُّ ،
التطورات والتحوالت يف تونس ومصر ،وهي على النحو التايل:
 -1إن قوة الدول احلقيقية ليس يف امتالكها ألجهزة أمنية وعسكرية متغطرسة
وقامعة للشعب ،وإمنا القوة احلقيقية حينما تنسجم إرادة الدولة مع إرادة املجتمع ،وحينما
تعمل الدولة عرب أجهزهتا املختلفة لتلبية حاجات املواطنني املختلفة.
أما حينما تتناقض اإلرادات ،وتبتعد أجهزة الدولة عن املواطنني وحاجاهتم ،حينذاك
ستكون الصلة الوحيدة اليت تربط الدولة مبواطنيها هي صلة األمن والقمع واملنع ،مما ُيفضي
إىل املزيد من التباعد النوعي بني أجهزة الدولة واملواطنني .وحينما تصل العالقة إىل هذه
املرحلة ،فإن هذه الدولة مهما كان عنفها وغطرستها فهي ضعيفة ومهترئة من الداخل ..وهذا
ما ُتثبته التجربة التونسية واملصرية .فالدولة اعتمدت على األجهزة األمنية والقمعية للمحافظة
وتعدت على كرامتهم؛ فأضحت
على االستقرار السياسي واالجتماعي ،وجتاهلت حقوق الناسَّ ،
الدولة ضد الناس حىت يف شؤوهنم اليومية ،فكانت النتيجة املذهلة يف انتفاضة الشعب الذي
أسقط أجهزة أمنية متغطرسة مل تتورع من قمع الناس وإرهاهبم بكل الوسائل.
فالقوة احلقيقية يف الدول واحلكومات مرهونة إىل حد بعيد إىل انسجام اخليارات
السياسية واالجتماعية واالقتصادية بني الدولة واملجتمع .ودون ذلك لن تتمكَّن احلكومات
من ضمان االستقرار السياسي واالجتماعي مهما كانت أجهزهتا ،ومهما كانت األسلحة
الفتاكة اليت تستخدمها ضد شعبها.
 -2إن السكوت والصمت عن الفساد السياسي واالجتماعي واالقتصادي يقود إىل
سقوط الدولة احلاضنة واحلامية لعمليات الفساد والنهب .فالنظام يف تونس ومصر مسح
لبعض أطرافه مبمارسة الفساد والنهب واالستفادة من السلطة يف عمليات اإلثراء غري
حتملت وزر وتداعيات الفاسدين واملفسدين
املشروع ،فكانت النتيجة أن الدولة بأسرها َّ
يف تونس .فال جيوز يف أي دولة تنشد العدالة واالستقرار السكوت أمام عمليات النهب
واالستفادة من السلطة يف عمليات اإلثراء والنهب؛ ألن محاية عمليات النهب والفساد املايل
واالقتصادي ،يقود إىل تفاقم الفوارق الطبقية واحتكار الثروة واخلريات ،وزيادة معدالت
الفقر والبطالة ،وكلها تقود إىل توترات وانفجارات اجتماعية وسياسية ُتنهي حالة االستقرار
الظاهري الذي تعيشه هذه الدولة أو ذلك املجتمع.
فالنظام يف تونس ومصر ،ومن خالل محايته لعمليات النهب والفساد ،أظهر للشعب
التونسي املسحوق والشعب املصري الباحث عن لقمة العيش الكرمي ،أنه هو الذي يقوم
بعمليات النهب والسرقة ،وأن سياساته وخياراته هي اليت تزيد من حمنه ومآزقه .فكانت
النتيجة الطبيعية هي االنفجار االجتماعي الذي قاد إىل التغيري السياسي .فالدولة اليت
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تبحث عن استقرار سياسي حقيقي ينبغي أن تبتعد عن كل السياسات اليت تؤدي إىل
إغضاب شعبها أو امتهان حريته وكرامته.
 -3إن االهتمام مبعاش الناس وأمنهم االقتصادي واالجتماعي هو من الضرورات
القصوى ألي نظام سياسي ينشد االستقرار واألمن .فاحلكومات اليت ال تعتين مبشروعات
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،لن تتمكن من ضمان استقرارها السياسي .ودائما يأيت
عدم االهتمام مبشروعات التنمية واألمن االقتصادي بسبب التوجه إىل شراء األسلحة وبناء
املنظومات الدفاعية املتطورة ،ولكن كل هذه األسلحة لن تتمكن من بناء استقرار عميق يف
أيه دولة يعاين شعبها من الفقر والبطالة ،وانعدام شبكات احلماية االقتصادية واالجتماعية.
هلذا فإننا نرى أمهية االهتمام احلقيقي بالفئات الضعيفة واملحرومة يف املجتمع؛ ألن
هذا االهتمام هو النواة األوىل للحفاظ على األمن واالستقرار السياسي واالجتماعي.

يف معنى االستقرار السياسي

كثرية هي احلقائق واملعطيات املوجودة يف املشهد السياسي اإلقليمي والدويل اليت
تؤكد أن االستقرار السياسي يف الدول احلديثة اليوم ،ال ميكن حتقيقه بالقمع والغطرسة
وجتاهل حاجات الناس وتطلعاهتم املشروعة .فالترسانة العسكرية ليست هي وسيلة جلب
االستقرار وحفظه ،كما أن زهو القوة وخيالءها وأوهامها ليس هو الذي ُينجز مفهوم
االستقرار؛ فالعديد من الدول متتلك ترسانة عسكرية ضخمة وأجهزة أمنية متطورة ،وكل
حتول،
مظاهر القوة املادية ،إال أن استقرارها السياسي ّ
هش وضعيف ،ومع أي ضغط أو ُّ
جند التداعي واالهتراء والضعف.
ويف املقابل جند دو ًال ال متتلك أسلحة عسكرية ضخمة ،وال مؤسسة أمنية متطورة،
إال أن استقرارها صلب ومتني ،وهي قادرة بإمكاناهتا الذاتية على مواجهة األزمات ومقاومة
املؤامرات ،وحفظ استقرارها وأمنها العام.
فاالستقرار السياسي ،يف جوهره ومضمونه ،ليس وليد القوة العسكرية واألمنية،
مع ضرورة ذلك يف عملية األمن واالستقرار ،وإمنا هو وليد تدابري سياسية واجتماعية
واقتصادية وثقافية ،جتعل من كل قوى املجتمع وفئاته عينًا ساهر ًة على األمن ورافد
أساسي من روافد االستقرار .وختطئ الدول وترتكب محاقة تارخيية حبق نفسها وشعبها،
حينما تتعامل مع مفهوم االستقرار السياسي بوصفه املزيد من تكديس األسلحة أو بناء
عمق من خيار الثقة
األجهزة األمنية ،فاالستقرار احلقيقي يتطلَّب خطوات سياسية حقيقية ُت ِّ
املتبادلة بني السلطة واملجتمع ،وُتشرك مجيع الشرائح والفئات يف عملية البناء والتسيري.
سياسيا ،هي اليت يهتز فيها
وأمنيا واملتخلفة
ولذلك جند أن الدول املتقدمة
ًّ
ًّ
عسكريا ًّ
االستقرار السياسي ألبسط األسباب والعوامل ،أما الدول اليت تعيش حياة سياسية ف ّعالة،
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وتشترك قوى املجتمع يف احلقل العام وفق أسس ومبادئ واضحة ،هي الدول املستقرة
واملتماسكة ،واليت تتمكَّن من مواجهة كل مؤامرات األعداء وخمططاهتم.
فقوة الدول واستقرارها اليوم ال ميكن أن ُتقاس حبجم األسلحة وقوة الترسانة
العسكرية أو عدد األجهزة األمنية ،وإمنا ُتقاس مبستوى الرضا الشعيب ،ومبستوى الثقة،
ومبستوى احلياة السياسية الداخلية ،اليت تفسح املجال لكل الطاقات والكفاءات للمشاركة يف
احلياة العامة.
فاالستقرار السياسي اليوم ،ال يتأتى باملزيد من اإلجراءات االحترازية أو تكثري الئحة
املمنوعات واالستثناءات ،وإمنا ببناء حياة سياسية حقيقية تتنافس فيه األفكار والتصورات
واملشروعات بوسائل سلمية  -دميقراطية.
فالعراق هذا البلد القوي على الصعيدين األمين والعسكري ،مل يستطع أن حيافظ على
نظامه السياسي الشمويل ،لكون املجتمع هو الضحية األوىل هلذا النظام القمعي والشمويل.
فاالستقرار السياسي ،ومن وحي التجربة العراقية والتجارب السياسية األخرى ،ال يأيت
من خالل نظام مشويل ،يقمع الناس ويئد تطلعاهتم وحيارب مصاحلهم احلقيقية .لذلك
جند أن الدول اليت ُتحكم بأنظمة قمعية ومشولية هي املهددة أكثر يف أمنها واستقرارها.
فاألمن املجرد ال ُيفضي إىل االستقرار ،والقوة العسكرية بوحدها ال تتمكن من
مواجهة حتديات املرحلة؛ هلذا كله فإننا ندعو كل الدول العربية واإلسالمية إىل إعادة
صياغة وعيها وفهمها ملقولة االستقرار السياسي ،ألن الرؤية اليت ترى أن سبيل االستقرار
هو املزيد من اإلجراءات واالحترازات والتضييق على حريات الناس ،رؤية أثبتت التجربة
قصورها وخطأها .فالقمع ال يصنع أمنًا واستقرارًا ،بل ُيضاعف من عوامل وأسباب
االنفجار السياسي واالجتماعي.
هلذا فإن املجال العريب اليوم حباجة إىل صياغة رؤية ووعي جديد ،جتاه مسألة
االستقرار السياسي؛ ألن الرؤية السائدة يف الكثري من الدول والبلدان مل حتقق االستقرار،
بل على العكس من ذلك متامًا .إذ أي خطر داخلي أو خارجي حقيقي يكشف وهم االستقرار
الذي كانت تعيشه العديد من الدول والبلدان.
ويف تقديرنا ورؤيتنا أن مكونات االستقرار السياسي يف املجال العريب هي:
 -1وجود مصاحلة حقيقية بني مشروع السلطة ومشروع املجتمع ،حبيث إن كل طرف
يقوم بدوره الطبيعي يف عملية البناء والعمران .فاالستقرار السياسي ال ميكن أن يتحقق
على الصعيد الواقعي بعيدًا عن انسجام اخليارات السياسية والثقافية بني السلطة واملجتمع..
والدول اليت تعيش حالة حقيقية من الوئام واالنسجام على صعيد الرؤية واخليارات بني
السلطة واملجتمع ،هي الدول املستقرة والقادرة على مواجهة كل التحديات واملخاطر.
لذلك فإننا نرى أمهية أن ختطو الدول العربية واإلسالمية واملهددة يف أمنها
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واستقرارها ،إىل بلورة مشروع وطين متكامل للمصاحلة بني السلطة واملجتمع ..فاالستقرار
السياسي احلقيقي يكمن يف مستوى االنسجام السياسي واالستراتيجي بني السلطة واملجتمع.
 -2وجود الثقة املتبادلة والرضا املتبادل بني السلطة واملجتمع .فاألنظمة اليت ال تثق
بشعبها أو الشعب الذي ال يثق حبكومته ،فإنه مهدد بشكل حقيقي يف أمنه واستقراره؛ ألن
األمن احلقيقي واالستقرار العميق هو الذي يستند إىل حقيقة راسخة وهي توفر الثقة
العميقة واملتبادلة بني السلطة واملجتمع .هذه الثقة هي اليت تنمح القوة لكال الطرفني .فقوة
املجتمع يف انسجامه السياسي مع نظامه السياسي ،وقوة النظام السياسي يف ثقة املجتمع
به وخبياراته السياسية واالستراتيجية؛ لذلك فإن االستقرار السياسي يتطلَّب وبشكل دائم
العمل على غرس بذور الثقة بني السلطة واملجتمع.
وال ريب يف أن خلق الثقة املتبادلة بني الطرفني ،حيتاج إىل مبادرات حقيقية وانفتاح
متواصل ومستدمي بني خمتلف القوى ،حىت يتوفر املناخ املؤايت للثقة والرضا املتبادل بني
السلطة واملجتمع.
 -3توفر احلريات السياسية والثقافية واإلعالمية .فلو تأملنا يف العديد من التجارب
السياسية على هذا الصعيد ،الكتشفنا وبشكل ال لبس فيه أن الدول اليت تتوفر فيها حريات
ومتنح شعبها بعض احلقوق ،هي الدول املستقرة واليت تتمكن من مواجهة التحديات
واملخاطر ..أما الدول اليت متارس السياسة بعقلية االستئصال والتوحش ومتنع شعبها من
بعض حقوقه ومكتسباته السياسية فإهنا دول مهددة يف استقرارها وأمنها؛ ألنه ال ميكن
ألي شعب أن يدافع عن دولة هو أول ضحاياها .هلذا فإن االستقرار السياسي هو وليد
طبيعي لتوفر احلريات يف الداخل العريب.
ومن يبحث عن االستقرار السياسي بعيدًا عن ذلك ،فإنه لن حيصل إال على أوهام
القوة واالستقرار .واللحظة التارخيية اليت نعيشها اليوم على أكثر من صعيد تتطلب جتديد
فهمنا ووعينا ملعىن االستقرار السياسي ،واالخنراط الفعلي يف بناء املكونات األساسية خليار
األمن واالستقرار.
فكل التحديات واملخاطر ال ميكن مواجهتها إال باستقرار سياسي عميق ،وال استقرار
حقيقي إال بدميقراطية وتنمية مستدامة؛ لذلك فإن اخلطوة األوىل واالستراتيجية يف
مشروع مواجهة حتديات املرحلة وخماطرها املتعددة هو بناء أمننا واستقرارنا على أسس
ومبادئ حقيقية تزيدنا منعة وصالبة وقدرة على املواجهة.
وعديدة هي الدول والنخب السائدة اليت تعتقد أن سبيل استقرارها واستمرار سيطرهتا
كبل املواطنني ومتنعهم
وهيمنتها على جمتمعها ،هو باملزيد من اإلجراءات واألنظمة اليت ُت ِّ
من حرية احلركة وحتول دون ممارسة الكثري من حقوقهم ومكتسباهتم املدنية.
لذلك فإن هؤالء يتعاملون مع مفهوم االستقرار السياسي واالجتماعي بوصفه صنو
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األمن وتوأم تقييد احلريات ومالزمًا للكثري من اإلجراءات املقيدة للحريات واملانعة من
ممارسة احلقوق .وعلى ضوء هذا الفهم لالستقرار وطريق الوصول إليه ،فإن هذه النخب
تتعرض إليها أو أزمة تصيبها ،ال تفكر يف أسباهبا احلقيقية وموجباهتا
مع أي مشكلة َّ
العميقة ،وإمنا تعمل على زيادة االحتياطات واالحترازات األمنية ،وكأن غياب االستقرار أو
جراء تراخي األمن.
تعرضه لبعض اهلزات ،هو من َّ
وهكذا فإن هذه الرؤية تتعاطى مع مسألة االستقرار ليس بوصفه حمصلة هنائية
للعديد من الشروط االجتماعية والسياسية واالقتصادية واألمنية ،وإمنا بوصفه نتاج القوة
املادية وممارستها جتاه الفئات أو النخب االجتماعية األخرى.
ومن هنا نفهم طبيعة اخلوف واحلذر الذي ُتبديه النخب السائدة يف العديد من الدول
من احلرية وتوسيع حقائقها وآليات عملها يف الفضاء االجتماعي .فتجعل وفق هذا املنطق
قيمة االستقرار مناقضة لقيمة احلرية وحقوق اإلنسان .وإذا أردنا االستقرار فعلينا أن
ُضحي بقيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان .وال سبيل إىل اجلمع بني هذه القيم يف الفضاء
ن ِّ
االجتماعي .فيتم شراء االستقرار مبنع احلرية وبانتهاك حقوق اإلنسان األساسية .وهكذا
توفرت يف العديد من الدول تقاليد لتعزيز االستقرار السياسي واالجتماعي ،مؤدى هذه
التقاليد هو أن طريق االستقرار هو التضحية حبريات الناس وحقوقهم األساسية وباملزيد
من تعظيم دور اإلجراءات التنفيذية والعملية كمقيد حلركة الناس وحرياهتم.
ويف مقابل هذه الرؤية اليت تتعاطى مع مفهوم االستقرار من زاوية أمنية حمضة،
هناك رؤية أخرى حتاول أن ُتوفِّق بني مطلب االستقرار السياسي واالجتماعي وضرورات
احلرية ومتطلبات صيانة حقوق اإلنسان ،وأنه ال تناقض جوهري بني هذه الضرورات
واملتطلبات واالستقرار السياسي واالجتماعي ،بل على العكس من ذلك متامًا ،حيث إن
طريق االستقرار احلقيقي ال مير إال عرب بوابة ممارسة احلرية ونيل احلقوق واملكاسب
املدنية ،وأن أي حماولة لفك االرتباط بني االستقرار واحلرية بني األمن وحقوق اإلنسان،
سيفضي إىل املزيد من تدهور األوضاع واهندام أسباب االستقرار احلقيقية.
وخيطئ من يتصور أن طريق االستقرار مير عرب التضحية حبريات الناس أو التعدي
على حقوقهم ،وذلك ألن هذه املمارسات بتأثرياهتا املتعددة وانعكاساهتا املتباينة ،ستزيد من
فرص عدم االستقرار وتدهور األوضاع.
فالطريق إىل االستقرار السياسي واالجتماعي ،هو ممارسة احلرية وصيانة احلقوق
اإلنسانية واملدنية.
ولذلك جند يف املشهد السياسي العاملي أن الدول اليت تنتهك فيها احلقوق وتنعدم
فيها فرص ممارسة احلرية والدميقراطية ،هي ذاهتا الدول اليت تعاين األزمات السياسية
واالقتصادية ،وتعيش االضطرابات االجتماعية ،وتعاين األمرين من جراء غياب معىن
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االستقرار السياسي واالجتماعي احلقيقي.
أما الدول الدميقراطية اليت تصون حقوق مواطنيها ،وتعمل على تعزيز فرص املشاركة
لدى خمتلف فئات املجتمع يف احلياة العامة ،هي الدول اليت تعيش االستقرار واألمن ،وهي
البعيدة عن موجبات االندحار وأسباب تدهور األوضاع.
فالتجارب السياسية واالجتماعية ،يف العديد من مناطق العامل ،تعلمنا أن طريق
االستقرار السياسي واالجتماعي ليس املزيد من تقييد احلريات ،وإمنا بصيانة احلرية
وتعزيز وقائع وحقائق حقوق اإلنسان يف الفضاء االجتماعي ،فكلما توفرت أسباب احلرية
وصيانة احلقوق األساسية يف الفضاء االجتماعي اضمحلت أسباب األزمة وتالشت عوامل
النكوص وتدهور األوضاع .وخطيئة تارخيية وحضارية كربى حينما يتم التعامل مع مفهوم
االستقرار وكأنه مناقض ملفهوم الدميقراطية وحقوق اإلنسان؛ ألن هذا الفهم هو الذي
يقود إىل االستبداد بكل صنوفه ،بدعوى املحافظة على االستقرار .ولكن ومن خالل جتارب
العديد من األمم والشعوب فإن االستبداد حيمل يف بنيته وأحشائه كل عوامل االضطراب
وأسباب الفنت وموجبات التفكك السياسي واالجتماعي .فبدون معادلة متوازنة بني االستقرار
واحلرية ،بني السلطة وحقوق اإلنسان ،لن تتمكن جمتمعاتنا العربية واإلسالمية من صيانة
استقرارها واملحافظة على أمنها الوطين والقومي.
وكل حماولة لفك االرتباط بني االستقرار واحلرية ،أو السلطة وحقوق اإلنسان ،هي يف
املحصلة النهائية دق إسفني يف مشروع االستقرار السياسي واالجتماعي؛ ألنه ال ميكن أن
حنصل على االستقرار احلقيقي بانتهاك احلقوق وتكميم األفواه ،ألن هذه تزيد من تدهور
األوضاع وتؤسس على الصعيدين السياسي واالجتماعي لكل أسباب االضطراب والفوضى
جد عميقة بني االستقرار واحلرية ،فال حرية بدون استقرار سياسي
والتمرد .فالعالقة ُّ
واجتماعي واقتصادي ،كما أنه ال استقرار بدون حرية مؤسسية تسمح جلميع املواطنني
باملشاركة يف إدارة وتسيري شؤون حياهتم املختلفة.
ولعلنا ال نبالغ حني نقول :إن العديد من أزماتنا ومشاكلنا يف املجال العريب ،هي من
جراء اخللل يف العالقة بني االستقرار واحلرية .فالنخب السائدة تسعى من خالل عملها
وإجراءاهتا إىل تلبية حاجات أحد األطراف وهو االستقرار ،حىت ولو كانت هذه التلبية
على حساب متطلبات وقواعد احلرية .والنخب السياسية واالجتماعية األخرى تكافح أيضًا
من أجل احلرية دون األخذ بعني االعتبار قواعد االستقرار السياسي واالجتماعي .وهكذا
تحدد بسقف
ومن خالل هذا اخللل ينتج الكثري من املشاكل واألزمات .فاإلجراءات اليت ال ُت َّ
ومؤسسة للحروب الداخلية الكامنة
احلرية وحقوق اإلنسان تكون إجراءات ظاملة ومفزعة ِّ
والصرحية .كما أن املطالبة بالدميقراطية اليت ال تراعي قواعد اللعبة وثوابت املجتمع
والوطنُ ،تفضي إىل صراع مفتوح يضيع فيه االستقرار ،كما تتضاءل فيه فرص احلرية
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والدميقراطية .لذلك فإن عاملنا العريب ،وهو يف سياق حترره من أزماته الداخلية ومشاكله
الذاتية ،هو حباجة إىل إعادة تنظيم العالقة بني االستقرار وحاجاته ،واحلرية ومتطلباهتا؛
ألن العالقة اإلجيابية والدينامية بني االستقرار واحلرية ،هي البداية الصحيحة للخروج
من أزمات الراهن بأقل خسائر ممكنة .وهنا يتطلب أن تلتفت النخب العربية السائدة إىل
متطلبات احلرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان ،كما يتطلب من قوى املجتمع األخرى أن
تأخذ بعني االعتبار وحتترم حاجات االستقرار السياسي واالجتماعي .فنحن حباجة أن
نلتفت إىل متطلبات احلرية ،دون دفع األمور إىل الفوضى والصراعات املفتوحة ،كما حنترم
قواعد االستقرار دون التحجر واجلمود واليباس.
فاملطلوب عالقة تفاعلية ودينامية بني متطلبات احلرية وحاجات االستقرار .وذلك من
أجل أن ينطلق جمتمعنا يف التغيري والتطوير على قواعد متينة من االستقرار االجتماعي .وإن
التطورات املتسارعة اليت جتري يف املنطقة اليوم جتعلنا نؤكد على أن طريق االستقرار السياسي
واالجتماعي ال مير عرب املزيد من اإلجراءات واالحترازات األمنية مع أمهيتها وضرورهتا ،وإمنا
عرب إعادة تشكيل احلياة السياسية ،حبيث يتسىن جلميع قوى املجتمع وتعبرياته املشاركة يف بناء
الوطن ،وتعزيز وحدته الداخلية ،ومتتني أواصر العالقات بني خمتلف املكونات.
فاالستقرار السياسي واالجتماعي اليوم ،يف الكثري من البلدان العربية واإلسالمية،
حباجة إىل حزمة من اإلجراءات واخلطوات السياسية ،اليت تستهدف رفع االحتقانات
الداخلية وبلورة األطر واملؤسسات للمشاركة الشعبية وإعادة تأسيس العالقة بني متطلبات
احلرية ومشاركة الناس يف شؤون حياهتم املختلفة وحاجات االستقرار والنظام ،حبيث ال
تقود خطوات اإلصالح إىل فوضى ،بل إىل بناء متراكم وعمل وطين متواصل ،يستهدف
تطوير التجربة وحتديثها ،وإزالة عناصر اخللل والضعف منها.
فالطريق إىل استقرار أوضاع العامل العريب اليوم ،حباجة إىل مبادرات وطنية نوعية
تتجه صوب إصالح األوضاع ،وتدشني مرحلة سياسية جديدة ،قوامها ممارسة احلريات
وصيانة حقوق اإلنسان.

العامل العربي ودولة املواطنة

لعلنا ال نأيت جبديد حني نقول :إن أغلب املجال العريب بكل دوله وشعوبهُ ،يعاين من
حتديات خطية وأزمات بنيويةُ ،ترهق كاهل اجلميع ،وُتدخلهم يف أتون مآزق كارثية.
فبعض دول هذا املجال العريب دخلت يف نطاق الدول الفاشلة ،اليت ال تتمكن من تسيري
شؤون جمتمعها ،مما أفضى إىل استفحال أزماهتا ومآزقها على كل الصعد سواء االقتصادية
أو األمنية أو السياسية .والبعض اآلخر من الدول واملجتمعات مهدد يف وحدته االجتماعية
والسياسية ،حيث هو قاب قوسني أو أدىن من اندالع بعض أشكال وصور احلرب األهلية.
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ودول أخرى ُتعاين من غياب النظام السياسي املستقر ،وال زالت أطرافه ومكوناته السياسية
واملذهبية تتصارع على شكل النظام السياسي ،وطبيعة التمثيل ملكونات وتعبريات جمتمعها.
إضافة إىل هذه الصور هناك انفجار للهويات الفرعية يف املجال العريب بشكل عمودي
وأفقي ،مما جيعل النسيج االجتماعي مهددًا حبروب وصراعات مذهبية وطائفية وقومية
وجهوية .وحنن نعتقد أن اللحظة العربية الراهنة مليئة بتحديات خطرية ،هتدد استقرار
الكثري من الدول واملجتمعات العربية ،وتدخل اجلميع يف أتون نزاعات عبثية ،تستزنف
اجلميع وتضعفهم ،وتعمق الفجوة بني مجيع األطراف واملكونات.
ويف تقديرنا أن املشكلة اجلوهرية ،اليت سامهت بشكل أو بآخر يف بروز هذه املآزق
والتوترات يف املجال العريب ،هي غياب عالقة املواطنة بني مكونات وتعبريات املجتمع العريب
الواحد .فاملجتمعات العربية تعيش التنوع الديين واملذهيب والقومي ،وغياب نظام املواطنة
كنظام متجاوز للتعبريات التقليدية ،جعل بعض هذه املكونات تعيش التوتر يف عالقتها،
وبرزت يف األفق توترات طائفية ومذهبية وقومية .فالعالقات اإلسالمية  -املسيحية يف
املجال العريب شاهبا بعض التوتر ،وحدثت بعض الصدامات والتوترات يف بعض البلدان
العربية اليت يتواجد فيها مسيحيون عرب.
ويف دول عربية أخرى ساءت العالقة بني مكوناهتا القومية ،حبيث برزت توترات
وأزمات قومية يف املجال العريب ،وليس بعيدًا عنا املشكلة األمازيغية والكردية واألفريقية.
وإضافة إىل هذه التوترات الدينية والقومية هناك توترات مذهبية بني السنة والشيعة،
هدد استقرارها السياسي
وعاشت بعض الدول واملجتمعات العربية توترات مذهبية خطرية ُت ِّ
واالجتماعي.
فحينما تتراجع قيم املواطنة يف العالقات بني مكونات املجتمعات العربية تزداد فرص
التوترات الداخلية يف هذه املجتمعات؛ هلذا فإننا نعتقد أن العامل العريب يعيش مآزق خطرية
على أكثر من صعيد ،وهي بالدرجة األوىل تعود إىل خياراته السياسية والثقافية .فحينما
يغيب املشروع الوطين والعريب ،الذي يستهدف استيعاب أطياف املجتمع العريب ،وإخراجه من
دائرة احنباسه يف األطر والتعبريات التقليدية إىل رحاب املواطنة؛ فإن هذا الغياب سُيدخل
هدد استقرارها السياسي واالجتماعي.
املجتمعات العربية يف تناقضات أفقية وعموديةُ ،ت ِّ
وإن نزعات االستئصال أو تعميم النماذج ال تفضي إىل معاجلة هذه الفتنة واملحنة ،بل
توفر هلا املزيد من املربرات واملسوغات.
فدول املجال العريب معنية اليوم وبالدرجة األوىل بإهناء مشاكلها الداخلية اخلطرية،
اليت أدخلت بعض هذه الدول يف خانة الدول الفاشلة ،والبعض اآلخر على حافة احلرب
الداخلية اليت ُتنذر باملزيد من التشظي واالنقسام.
فما تعانيه بعض دول املجال العريب على هذا الصعيد خطري ،وإذا استمرت األحوال
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على حاهلا فإن املجال العريب سيخرج من حركة التاريخ ،وسيخضع لظروف وحتديات
قاسية على كل الصعد واملستويات.
وإن حالة التداعي والتآكل يف األوضاع الداخلية العربية ال ميكن إيقافها ،أو احلد من
تأثرياهتا الكارثية ،إال بصياغة العالقة بني أطياف املجتمع على قاعدة املواطنة املتساوية يف
احلقوق والواجبات.
وإن غياب مقتضيات وحقائق املواطنة يف االجتماع السياسي العريب سُيقوي من اندفاع
املواطنني العرب حنو انتماءاهتم التقليدية ،وعودة الصراعات املذهبية والقومية والدينية
بينهم ،وسيوفر خلصوم املجال العريب اخلارجيني إمكانية التدخل والتأثري يف راهن هذا
املجال ومستقبله.
فاملجتمعات العربية كغريها من املجتمعات اإلنسانية ،اليت حتتضن تعدديات وتنوعات
خمتلفة ،ال ميكن إدارة هذه التعدديات على حنو إجيايب إال بالقاعدة الدستورية احلديثة
[املواطنة] كما فعلت تلك املجتمعات اإلنسانية اليت حافظت على أمنها واستقرارها.
فاالستقرار االجتماعي والسياسي العميق يف املجتمعات العربية ،هو وليد املواطنة بكل
محولتها القانونية واحلقوقية والسياسية ،وأي جمتمع عريب ال يفي مبقتضيات هذه املواطنة
فإن تباينات واقعه ستنفجر ،وسيعمل كل طرف لالحتماء بانتمائه التقليدي والتارخيي،
مما يصنع احلواجز النفسية واالجتماعية والثقافية والسياسية بني مكونات املجتمع الواحد.
ويف غالب األحيان فإن هذه احلواجز ال تصنع إال مبربرات ومسوغات صراعية وعنفية
بني مجيع األطراف؛ فتنتهي موجبات االستقرار ،ويدخل اجلميع يف نفق التوترات واملآزق
املفتوحة على كل االحتماالت .هلذا فإن دولة املواطنة هي احلل الناجح خلروج العامل العريب
من مآزقه وتوتراته الراهنة.
فدولة املواطنة هي اليت تصنع االستقرار وحتافظ عليه ،وهي اليت تستوعب مجيع
التعدديات وجتعلها شريكة فعلية يف الشأن العام ،وهي اليت جتعل خيارات املجتمع العليا
منسجمة مع خيارات الدولة العليا والعكس ،وهي اليت ُتشعر اجلميع بأمهية العمل على بناء
جتربة جديدة على كل املستويات ،وهي اليت تصنع األمن احلقيقي لكل املواطنني يف ظل
الظروف والتحديات اخلطرية اليت متر هبا املنطقة.
واملجتمعات ال حتيا حق احلياة إال بشعور اجلميع باألمن واالستقرار .هلذا فإن األمن
واالستقرار ال ُيبىن بإبعاد طرف أو هتميشه ،وإمنا بإشراكه والعمل على دجمه وفق رؤية
ومشروع متكامل يف احلياة العامة .وهذا ال تقوم به إال دولة املواطنة ،اليت ُتعلي من شأن
فرق بني مواطنيها العتبارات دينية أو مذهبية أو قومية ،فهي دولة
هذه القيمة ،وال ُت ِّ
اجلميع ،وهي التمثيل األمني لكل تعبريات وحراك املجتمع.
فاملجال العريب اليوم من أقصاه إىل أقصاه ،أمام مفترق طرق ،فإما املزيد من

aaa
aaa
83

ملف :اإلصالح والتغيير

التداعي والتآكل ،أو وقف االحندار عرب إصالح أوضاعه وتطوير أحواله ،واالخنراط
يف مشروع استيعاب مجيع أطرافه ومكوناته يف احلياة السياسية العامة .فاخلطوة األوىل
تتحول الدولة يف
املطلوبة للخروج من كل مآزق الراهن وتوتراته ،يف املجال العريب ،هي أن َّ
املجال العريب إىل دولة استيعابية للجميع ،حبيث ال يشعر أحد بالبعد واالستبعاد بصرف
النظر عن دينه أو مذهبه أو قومه ،حبيث تكون املواطنة هي العقد الذي ينظم العالقة
بني مجيع األطراف .فاملواطنة هي اجلامع املشترك ،وهي حصن اجلميع الذي حيول دون
افتئات أحد على أحد.
ومجاع القول :إن دولة املواطنة املتساوية يف احلقوق والواجبات هي خشبة اخلالص
من الكثري من املآزق واألزمات.

العرب وقضايا التحول الدميقراطي

إن التطلع إىل الدميقراطية يف املجال العريب ،أضحى اليوم من القضايا املشتركة بني
الشعوب العربية .صحيح أن كل خنبة وشرحية تفهم هذا التطلّع بطريقة قد تتمايز عن
الفهم اآلخر ،إال أن اجلامع املشترك بني كل هذه األفهام ،هو تطلّع اجلميع ومن مواقع
متعددة إىل الدميقراطية.
والتعبريات عن هذا التطلع متفاوتة ،إال أهنا تعبريات ُتوحي بضرورة إحداث إصالحات
سياسية واقتصادية ودستورية يف البلدان العربية.
وبطبيعة احلال ،فإن هذه الضرورة ليست بدون خسائر ،وإمنا اإلصالحات السياسية
واالقتصادية تقتضي دفع مثن وتقدمي خسائر ،ولكن هذا الثمن وهذه اخلسائر هي األدىن.
مبعىن أن استمرار األوضاع على حاهلا سيكلف اجلميع خسائر فادحة وأمثان باهضة .بينما
االخنراط يف مشروع اإلصالح السياسي فإنه لن ُيكلِّفنا إال القليل من الثمن واخلسائر .وهو
الثمن الضروري الذي ينبغي أن ُيدفع يف أي جتربة إصالحية وجتديدية.
وإن املوجة الدميقراطية الثالثة ،اليت يعيشها املشهد العاملي ،تدفعنا إىل ضرورة بلورة
التحول الدميقراطي يف جمالنا العريب.
خيار ُّ
ويف إطار التحول الدميقراطي املأمول ،نؤكد على النقاط التالية:
الوعي الدميقراطي:

إن تطور اخليار الدميقراطي يف بالدنا ،مرهون إىل حد كبري على انتشار الوعي
حتول دميقراطي،
الدميقراطي يف صفوف األمة واملجتمع .حيث إنه ال ميكن أن يتحقق ُّ
بدون وعي عميق بضرورة الدميقراطية وأمهيتها ودورها يف إخراجنا من املآزق الكربى
اليت نعانيها على خمتلف الصعد واملستويات.
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والوعي يبدأ باالهتمام هبا كثقافة وآليات وطريقة ومنهج يف إدارة األمور والقضايا.
ومير بفهم عميق للعبة الدميقراطية ومقتضياهتا ،حبيث يكون سلوكنا اخلاص والعام
منسجمًا ومتطلبات الدميقراطية.
ويتجذر هذا الوعي بضرورة االلتزام بكل مقتضيات الدميقراطية ،حبيث نقبل النتائج
حىت ولو كانت ضد مصاحلنا اخلاصة والضيقة.
وعرب هذه العملية ،يتحقق الوعي الدميقراطي كأحد الشروط األساسية إلحداث حتول
دميقراطي  -سلمي يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية.
ومهمة النخب املؤمنة بالدميقراطية يف هذا املجال هو العمل على تعميم هذا الوعي
وتعميقه مبختلف الوسائل يف الواقع املجتمعي.
الثقافة الدميقراطية:

إذ إن تعميق اخليار الدميقراطي يف واقعنا املجتمعي حباجة إىل ثقافة دميقراطية،
تؤكد على القيم الكربى احلاضنة واحلاملة للدميقراطية ،وإىل قيم ثقافية حتترم اآلخر بكل
جتلياته وعناوينه ،وتسعى إىل تأكيد قيم التنوع واالختالف والتعددية وحقوق اإلنسان.
فبوابة تعميق اخليار الدميقراطي هي جتذير الثقافة الدميقراطية يف الواقع املجتمعي .وذلك
ألن الدميقراطية ليست أشكا ًال سياسية أو إجراءات قانونية فحسب ،وإمنا هي ،قبل كل
ذلك ،ثقافة تقبل املغاير وحتترمه ،تؤمن إميانًا عميقًا بأن احلقائق اإلنسانية والسياسية
شجع وتدفع اجلميع
نسبية ،وأنه ال ميكن احتكارها من قبل أي طرف .وهي ثقافة ُت ِّ
عاما ،ومن حق أي مواطن أن يشترك فيه
للمشاركة يف املجال السياسي ،باعتباره جما ًال ًّ
التحول الدميقراطي ،حباجة إىل ثقافة مستمرة،
ويتبوأ مواقع قيادية فيه .لذلك فإن ُّ
َّ
ترفد الواقع بأفكار وتصورات ناضجة ،حتتضن هذا اخليار ،وتدافع عنه ضد كل الزنعات
والتوجهات اليت حتول دون تطور اخليار الدميقراطي يف جمتمعاتنا.
وهذا بطبيعة احلال ،يتطلَّب تنمية كل التجارب األهلية والتطوعية واملدنية يف جمتمعاتنا؛
عمق من خيار املشاركة
ألهنا تساهم يف توسيع املجال العام ،وحتد من تغ ّول الدولة ،وُت ِّ
والتداول واملسؤولية العامة.
اإلرادة الدميقراطية:

وإن التحول الدميقراطي يف الواقع االجتماعي ال ُينجز صدف ًة أو بعيدًا عن اإلرادة
التحول ،كما أنه وليد اإلرادة
اإلنسانية .بل هو وليد للجهد البشري املتجه صوب إجناز هذا ُّ
اإلنسانية اليت ُتقاوم كل االحباطات والعقبات ،وذلك من أجل الوصول إىل حياة دميقراطية
التحول الدميقراطي يف العامل املعاصر ،جند أن إلرادة
جديدة .ولو درسنا كل جتارب ُّ
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الشعوب واملجتمعات الدور املركزي يف هذه العملية.
فضل نظام الدميقراطية على نظام االستبداد ،وإمنا هذه
فال يكفي أن حتمل ثقافة ُت ِّ
الثقافة حباجة إىل إرادة إنسانية متتلك االستعداد التام لترمجة هذه الثقافة ،وجماهبة كل
آثار االستبداد يف احلياة الثقافية والسياسية.
فـالتحوالت اإلنسانية دائمًا حباجة إىل إرادة إنسانية متواصلة .وال يكفي يف مثل هذه
التحوالت أن تدرك أمهية الدميقراطية أو الفوائد املرجوة من حتقيقها.
التحول الدميقراطي هو وجود إرادة اجتماعية تعمل على
إن مربط الفرس يف عملية ُّ
وتتحمل صعاب العملية ،وتتجاوز كل إحباطات الواقع والتباساته ،والقبض على
هذا ُّ
التحولَّ ،
كل متطلبات الفعل الدميقراطي.
والدميقراطية ال تنال باخلطب الرنانة والشعارات الرباقة ،بل بفعل اجتماعي متواصل،
َّيتجه صوب تأسيس كل البنية التحتية ملشروع الدميقراطية يف الواقع االجتماعي.
وإن التحوالت الدميقراطية اليت تتم بعيدًا عن اإلرادة االجتماعية والشعبية ،تفتقد
إىل العمق السياسي واالجتماعي الذي يسندها وُيجذِّرها ،وجيعلها حالة سياسية وثقافية
واجتماعية ال ميكن التراجع عنها .وذلك ألن «حقيقة الدميقراطية هي أهنا تنظيم اجتماعي
 سياسي شامل ال بد من أن يقوم على عدد من الركائز األساسية ،منها ثبات النظامالدستوري والقانوين وتأمني احلريات العامة وُتع ّمق الدميقراطية املنظمة وُتجذّرها من خالل
أحزاب حقيقية متنافسة ،وبناء توافق يشمل كحد أدىن فكرة التبادل السلمي للسلطة واستبعاد
آلية االنقالب السياسي أو العسكري ،وقبول اجليوش للسيادة املدنية بصورة مستقرة،
ودخول املجتمع ككل إىل املعترك السياسي بصورة منظمة ،وغري ذلك من املؤشرات.(((»..
ضحي
فال دميقراطية حقيقية بدون إرادة جمتمعيةُ ،تطالب هبا ،وتدافع عن قيمها ،وُت ّ
من أجل تكريسها يف الواقع اخلارجي.
ومن خالل هذا الثالوث (الوعي  -الثقافة  -اإلرادة) ،تتشكَّل الظروف الذاتية
التحول الدميقراطي.
واملوضوعية لعملية ُّ
فاالمتزاج الرشيد بني هذه القيم يوفر إمكانية االنطالق يف خطوات عملية متواصلة
يف مشروع التحول الدميقراطي .فاملمارسة االجتماعية والسياسية تستند إىل وعي عميق
وضح سبل ترمجة هذا الوعي إىل برامج عمل ومشروعات سلوك.
بالدميقراطية ،وثقافة ُت ِّ
وهبذا ُتضيف املمارسة خربة وجتربة ،تزيد من فرص النجاح ،وُت ِّبدد كل أسباب اإلحباط
والتوقُّف عن التقدم والتطور.
التحول الدميقراطي عملية بسيطة وسهلة ،بل هي عملية
وهذا ال يعين أن عملية ُّ
عقدة و ُمركَّبة ،وحتتاج إىل جهود ضخمة وأنشطة متواصلة ،ونضج سياسي رفيع،
صعبة و ُم َّ
((( جملة املستقبل العريب عدد  ،276ص .121
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التحول حنو الدميقراطية.
ومغالبة دائمة لكل العقبات اليت تعترض عملية ُّ
فهي عملية تتطلَّب تراكمًا متواص ًال من العمل السياسي واالجتماعي والثقايف واحلضاري،
لكي تصبح الدميقراطية كثقافة وسلوك جزءًا من النسيج املجتمعي بكل عناوينه ومستوياته.
فالبناء الدميقراطي يف كل الظروف هو حباجة إىل الوعي والثقافة واإلرادة .وذلك
ألنه ال ميكن أن يتحقق تقدم على هذا الصعيد بدون اإلنسان الذي ميتلك وعيًا صادقًا
وضح له سبل إجنازها ،وُتنري له دروب جتاربه وممارساته ،وإرادة
بالدميقراطية ،وثقافة ُت ِّ
صلبة قادرة على ترمجة التطلعات ،وإجناز الوعود ،وحتقيق الطموحات.

اخلامتة

هؤالء الفتية والشباب ،الذين قادوا عملية التغيري يف تونس ومصر ،مل ينحبسوا يف أطر
يتربوا يف خاليا ثورية ،وإمنا حركهم وعيهم الوطين واإلنساين،
أيديولوجية مغلقة ،ومل َّ
ورفعوا شعارات (خبز  -حرية  -كرامة  -إنسانية) ،بعيدًا عن السجاالت األيديولوجية
املتعلقة هبذه املفاهيم؛ فعربوا بصدق عن ذواهتم ،وما خيتلج يف صدورهم وعقوهلم ،فكانت
هي اللحظة التارخيية االستثنائية اليت أدخلت العرب مجيعًا يف حركة التاريخ .فالكتلة
االجتماعية اليت خرجت إىل الشوارع ،ورفعت الشعارات ،وبلورت املطالبات؛ هي اليت قادت
عجلة الثورة يف تونس ومصر ،وهي اليت فكَّت االرتباط لدى مجيع معاهد األحباث ومراكز
الدراسات بني عمليات اإلصالح والتغيري وسيطرة األصوليني.
فالتغيري حتقق يف تونس ومصر دون سيطرة األصولية الدينية عليه .فاملجتمعات
العربية اليوم متتلك قوى اجتماعية متعددة ،تطمح إىل التغيري واإلصالح وتعمل من أجلهما،
دون االحنباس يف أطر أيديولوجية مغلقة .وتستفيد هذه القوى من التقنيات احلديثة
ووسائل االتصال املعاصرة يف تعميم أفكارها وحشد وتعبئة فئات وشرائح املجتمع املختلفة.
فاملطلوب هو رفع الظلم ،ومقاومة االستبداد ،وتفكيك حوامل االستئثار واالحتكار.
ومجيع الفعاليات واملكونات العربية بإمكاهنا االشتراك والتعاون يف هذا املشروع ،الذي هو
جسر عبور العرب إىل املستقبل.
ومجاع القول :إن قوة العرب احلقيقية ليست يف أجهزهتم األمنية ومؤسساهتم
العسكرية ،وإمنا يف حرية شعوهبم ،ودميقراطية أنظمتهم وحكوماهتم ،وانسجام الدولة
واملجتمع يف خياراهتم العليا.
وحدها هي الدميقراطية اليت متنح القوة احلقيقية ألية أمة وشعب ،فقوة العرب يف
حريتهم ودميقراطيتهمT ..
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املجتمع والطائفية والسلطة
الشيخ عباس السعيد*

توطئة

االختالف الديين واملذهيب هو سنة إنسانية عرفها املجتمع البشري منذ فجره األول.
وألن البشر خلقوا على حرية االنتماء ملا خيتارونه من األديان واملذاهب ،عرف املجتمع
البشري الوحدة واالختالف يف االنتماءات الدينية واملذهبية .وقد َّأدت الوحدة يف االنتماء
للدين واملذهب مبا تتضمنه من االشتراك يف اخلصوصيات الدينية ،إىل ُّ
تأطر األتباع بإطار
اجتماعي خاص ،وهكذا تشكَّلت يف املجتمع البشري الطوائف الدينية واملذهبية املتعددة.
وليست مشكلة البشر يف اختالف الطوائف الدينية ،فاالختالف الديين واملذهيب مبا هو
مظه ٌر للحرية الفكرية والدينية ،ومبا يفرزه من تعددية دينية ومذهبية يف مكونات املجتمع
البشري بطبيعته؛ ال يقتضي صراع الطوائف واحتراهبا من أجله .إال أن حاكمية اجلشع
وسيطرة األنانيات هي اليت ح ّولت االختالفات الدينية إىل خالفات وصراعات طائفية تفتك
باملجتمعات البشرية ،وتقسمها إىل طوائف ينهش بعضها البعض اآلخر.
وجاء التفسري الديين املُتطرف وأسس ثقافة الطائفية والعصبية والكراهية ضد املُخالف
الديين واملذهيب ،وشيدها على أركان اجلهل والتخلف .ومع بروز املدارس التكفريية اليت
* عامل دين ،باحث ،السعودية
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أشعلت خطاهبا الطائفي املحموم ضد املذاهب اإلسالمية األخرى ،اشتدت حدة االنقسام
والصراع املذهيب ،وأُضرمت نريان الطائفية لتحرق ما تبقى بني الطوائف من وشائج
وروابط.
ومع قيام الدولة احلديثة اليت أُ ِّسست على سيادة القانون ومبدأ املواطنة وما يقتضيه
من ضمان كافة احلقوق املدنية جلميع املواطنني ،بال فارق بني أتباع الديانات واملذاهب
املختلفة ،تصاعدت وترية سياسات التمييز الطائفي اليت تفرق بني املواطنني على أساس
االختالف يف الطائفة واملذهب ،للهروب مما تفرضه الدولة احلديثة من استحقاقات.
وهكذا مثة تزامن وترابط ينبغي أن ُيلحظ بني صعود حركات اإلسالم السياسي وتنامي
املطالب اإلصالحية ،وبني تضخم ظاهرة الطائفية كمشكلة تتصل باالجتماع السياسي ،واليت
وعموديا حيث
أفقيا يف األنظمة احلاكمة على العامل العريب واإلسالمي،
ًّ
امتدت رقعتها ًّ
تغلغلت يف كل األجهزة احلكومية التابعة هلا.
ومع تداخل العنصرين السياسي والديين وترابط املصاحل السياسية بالدينية والعكس،
أضحى التمييز والصراع بنا ًء على معيار الطائفية العنوان األبرز لتوصيف املشهد السياسي
والديين يف الواقع العريب واإلسالمي املعاصر .وهكذا تدخلت الطائفية مبا متثل من قدرة
على االستقطاب والتفريق يف صياغة حماور الصراع السياسي اإلقليمي حبسب ما خيدم
أجندات دولية وإقليمية خاصة.

أوالً :وقفة مع البحث
مشكلة البحث:

مثة جدل عريض يف تفسري ظاهرة الطائفية كظاهرة اجتماعية تتصل باحلقل الديين
والسياسي .وبينما هنالك اجتاه تفسريي يفترض أن الطائفية نابعة من تعددية الطوائف
الدينية واملذهبية وتنوعها ،هنالك اجتاه آخر يذهب إىل أن الطائفية هي وسيلة تستثمرها
النخب السياسية والدينية واالجتماعية من أجل حتقيق أطماعها يف السلطة وحب الرئاسة.
وال ريب ،أن االضطراب يف تفسري الطائفية وحتليلها يؤدي إىل التخبط يف مواجهتها
واحلد منها .وعلى العكس ،فإن عملية الضبط واحلصر للعوامل واألسباب املؤدية الشتعال
الصراعات والفنت الطائفية يعترب عام ًال حامسًا يف تقويض الطائفية وإهنائها من جمتمعاتنا
الدينية واإلسالمية.
ضبط املفهوم؛ أمناط الطائفية:

وليتمكن الباحث من تفسري ظاهرة الطائفية وحتليل أسباهبا ينبغي التفكيك ابتدا ًء
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بني منطني من أمناطها ،ومها الطائفية يف املجتمع والطائفية يف الدولة((( .إذ إن لكل منهما
طبيعته وتفسريه اخلاص وأسبابه الفاعلة فيه .واخللط بني أمناط الطائفية ،أو النظر هلا
كما لو كانت ظاهرة أحادية النمط؛ سيقود إىل خلط آخر على مستوى التحليل والتفسري.
يعد أوىل اخلطوات املنهجية اليت ينبغي أن يسلكها
ومن هنا فإن ضبط املفهوم وحتديده ُّ
الباحث يف تفسري الطائفية وحتليلها.
وبنا ًء على التفكيك املتقدم ،فإن لدينا منطني من أمناط الطائفية:
النمط األول :الطائفية يف املجتمع ،وهو مب ٍ
نت على التنوع الديين واملذهيب وما
تفرزه العصبيات واألنانيات من صراع واحتراب اجتماعي.
وتربز الطائفية يف هذا النمط مبا هي مظهر لالنقسام والتشظي واالحتراب الذي
يفكك أواصر الوحدة الدينية واالجتماعية .وميكن القول :إهنا هنا من صناعة علماء
وأسسوا ثقافة اإلقصاء والعصبية اليت تدفع
السوء الذين َّ
حرفوا تعاليم األديان السماويةَّ ،
حنو مغالبة اآلخر واإلساءة إىل عقائده وشعائره ورموزه .ويف هذا النمط تندرج الطائفية
كظاهرة إىل احلقل االجتماعي الديين ،حيث يربز الصراع بني اهلويات الدينية الفرعية،
وينعكس سلبًا على طبيعة العالقات االجتماعية.
النمط الثاين :الطائفية يف الدولة ،وهو قائم على احتكار مجاعة معينة للسلطة
واستغالل الدين يف استقطاب الوالءات وشرعنة الظلم واالستبداد .والطائفية يف هذا النمط
ليست إال وسيلة استثمارية تستخدمها النخب السياسية يف غمار الصراع على السلطة
واحلفاظ على املواقع.
وتربز الطائفية يف هذا النمط مبا هي سلوك عدواين يعمد إىل إقصاء الطوائف
األخرى من خالل ظاهرها ،الذي هو إرادة تعميم القيم الدينية أو املذهبية واالنتصار هلا،
أما باطنها فهو الوصول إىل السلطة والرئاسة واحلفاظ عليها ،فيكون الظاهر مبثابة اجلسر
لتحقيق الباطن .وعلى هذا ،فإن الطائفية هنا ليست ظاهرة اجتماعية دينية أو اجتماعية
صرفة ،وإمنا هي ظاهرة تنتمي إىل حقل االجتماع السياسي.
فرضية البحث:

استنادًا إىل ما تقدم ،يقوم النمط األول على فرضيتني أساسيتني:
أ -إن حتريف علماء السوء لألديان وللتعاليم الدينية هو الذي يؤسس إىل ثقافة
العصبية للدين والطائفة واملذهب ،مما يدفع املكونات املذهبية بنخبها الدينية واالجتماعية
إىل انتهاك احلقوق املادية واملعنوية لآلخر املُختلف.

((( نقد مفهوم الطائفية ،برهان غليون ،جملة اآلداب البريوتية كانون الثاين .7
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ب -إن طمع علماء السوء والنخب االجتماعية الفاسدة يف العلو والرئاسة ميثل عام ًال
أساسيا يف صناعة الطائفية يف املجتمع.
ًّ
أما النمط الثاين فيقوم على عدة فرضيات:
أ -إن السياسة الطائفية اليت تتبعها الدولة ليست ناجتة عن تعدد الطوائف والديانات،
وإمنا هي جمرد وسيلة الستقطاب الوالء الطائفي للنظام ،ولتفريق اجلمهور عن خصومه
السياسيني.
ب -إن سياسة الطائفية تنتجها السلطة اليت تتعصب للقبيلة أو احلزب كمنهجية
للمحافظة على وحدهتا واستمرارها ،ولتربير االلتفاف على حاكمية احلق والعدالة وانتهاك
احلريات وسلب احلقوق املدنية.
ج -إن الطاغوت السياسي يوظف رجاالته يف املؤسسة الدينية الرمسية واإلعالم
الرمسي وسائر أجهزة الدولة لتنفيذ مشروعه الطائفي(((.
وقد جيتمع منطا الطائفية يف بيئة واحدة فتصبح طائفية مزدوجة ومركبة من الطائفية
السياسية اليت متارسها السلطة وتصطبغ هبا كل أجهزة الدولة ،ومن السلوك الطائفي الذي
يصنعه الدين املُحرف والفكر املتطرف وأطماع علماء السوء والنخب االجتماعية الفاسدة.
واملحاور األساسية يف عنوان الدراسة(:املجتمع ،والطائفية ،والسلطة) تتضمن اإلشارة
إىل منطي الطائفية املذكورين ،إذ ينبغي التعرض إىل دور املجتمع ودور الطاغوت السياسي
يف صناعة الطائفية كل على حدة.
غاية البحث وأهدافه:

الغاية من هذا البحث هي استجالء الرؤية القرآنية يف تفسري ظاهرة الطائفية وضبط
صناعها والعناصر الفاعلة فيها .وستتكفل الدراسة بتحقيق هدفني أساسيني:
أ -بيان التفسري القرآين لظاهرة الطائفية يف املجتمع ،وإثبات صحة ما أسسناه من
فرضيات.
ب -بيان التفسري القرآين لظاهرة الطائفية يف الدولة ،وإثبات صحة ما أسسناه من
فرضيات.
كما سندفع املقولة اليت َّتدعي أن الطائفية هي من صناعة الدين وطبيعته البنيوية.

ثانياً :الطائفية يف اجملتمع

الطائفية مبا هي مظهر للصراع واالحتراب االجتماعي ،ينبغي مالحظتها من خالل
عاملني أساسيني :دور الدين املُح ّرف يف صناعة العقلية الطائفية والعصبية املذهبية

((( راجع :نقد مفهوم الطائفية ،برهان غليون ،جملة اآلداب البريوتية كانون الثاين .7
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ومسؤولية علماء السوء عنه ،واآلخر توظيف النخبة الدينية للطائفية من أجل الوصول إىل
أطماعها يف الرئاسة والسلطة الدينية على املجتمع.
حرف وصناعة الطائفية:
 -1الدين املُ َّ

الطائفية هي نتاج نظام عقائدي وثقايف مغلق تتم صناعته عرب مراحل ،ميكن أن
تعرضت لدور علماء السوء يف حتريف الدين
َّ
نتصيدها من خالل مالحظة اآليات اليت َّ
وتوظيفه يف صناعة الصراعات الدينية .والطائفية كبناء يتأسس على ما يلي:
 -1العقلية اإلقصائية :وهي تتأسس على ركنني أساسيني :االنغالق الفكري ،وتقديس
االنتماء الديين واملذهيب .وإن شئت فقل :هي تتقوم على العقلية املغلقة واألحادية.
وألن الناس أعداء ما جهلوا ،يؤسس االنغالق الفكري إىل صناعة عقلية عدائية
وإقصائية مع اآلخر املذهيب ،خاصة إذا نُسجت عن اآلخر صور خمتلقة قائمة على الكذب
والتضليل واالفتراء.
وقد أشارت آيات القرآن إىل أن ظاهرة اإلقصاء واإللغاء مردها إىل اجلهل ،قال
َّصا َرى َعل ََى َش ْي ٍء َوقَال ِ
تعاىلَ { :وقَال ِ
َّصا َرى َل ْي َس ِت ا ْل َي ُهو ُد َعلَى َش ْي ٍء
َت الن َ
َت ا ْل َي ُهو ُد َل ْي َس ِت الن َ
ون ِم ْث َل ق َْوِل ِه ْم} ،والذي ينشأ من سياسة
اب َك َذِل َك ق َ
ين َال َي ْعَل ُم َ
َو ُه ْم َي ْتلُ َ
َال الَّ ِذ َ
ون ا ْل ِكَت َ
االنغالق وعدم االنفتاح على اآلخر.
وألن اجلهل وضيق األفق ميثل أساس العقلية اإلقصائية ،يعمد علماء السوء والنخبة
الدينية إىل ِّاتباع سياسة جتهيل املجتمع وتضليله ،وفرض حالة االنغالق الفكري ،من أجل
ضمان بقاء التصورات النمطية عن اآلخر الديين واملذهيب.
هلل
وهذا ما أشارت له آيات قرآنية يف مواطن متفرقة ،منها قوله تعاىلَ { :وإِ ْذ أَ َخ َذ ا ُ
اب َلُت َبِّين َُّن ُه ِللن ِ
َّاس َو َال َت ْكُت ُموَن ُه َف َن َبذُوُه َو َراء ُظ ُهو ِر ِه ْم َو ْاشَت َر ْوا ِب ِه َث َمنًا
ِميث َ
َاق الَّ ِذ َ
ين أُوُتوْا ا ْل ِكَت َ
(((
صرحت بأن عدم حتمل علماء السوء ملسؤوليتهم يف
ْس َما َي ْشَت ُر َ
ون}  .إذ إهنا َّ
َقلِي ًال َفِبئ َ
البيان ،والتزامهم طريق الكتمان والتجهيل ،كان من أجل املحافظة على امتيازاهتم الذاتية:
ون}.
ْس َما َي ْشَت ُر َ
{ َو ْاشَت َر ْوا ِب ِه َث َمنًا َقلِي ًال َفِبئ َ
املؤسس على اجلهل مبا يتضمن من االعتقاد بامتالك احلق
وهكذا فإن تقديس االنتماء َّ
ينتج النظر لآلخر نظرة دونية قائمة على اإلقصاء واإللغاء و التوهني .وقد أشارت
املطلقُ ،
بعض اآليات القرآنية إىل تقديس اليهود والنصارى النتمائهم الديين وإلغاء اآلخرَ { :وقَالُوْا
لَن َي ْد ُخ َل ال َْج َّن َة إ َّ
َصا َرى}((( ،حيث جاءت تلك الدعوى عند أهل الكتاب
ِال َمن ك َ
َان ُهو ًدا أَ ْو ن َ
لُت ِّعبر عن حالة تقديس االنتماء الديين واملذهيب املؤسسة على اجلهل ،وما تفرزه من إلغاء
((( سورة آل عمران.187 ،
((( سورة البقرة.111 ،
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اآلخر وإقصائه.
تعرضت اآليات القرآنية ملشكلة التقديس والعصبية عند أهل الكتاب ،يف مثل
وقد َّ
َصا َرى َت ْهَت ُدوْا ق ْ
َان ِم َن
يم َحِنيفًا َو َما ك َ
ُل َب ْل ِملَّ َة إِ ْب َر ِاه َ
قوله تعاىلَ {:وقَالُوْا كُونُوْا ُهو ًدا أَ ْو ن َ
ني * قُولُوْا آ َمنَّا ِبا ِ
ِس َح َاق
ا ْل ُم ْش ِر ِك َ
هلل َو َما أُن ِز َل إَِل ْينَا َو َما أُن ِز َل إِلَى إِ ْب َر ِاه َ
يم َوإ ْ
ِس َم ِاعي َل َوإ ْ
ُوب َوا َأل ْس َب ِ
ون ِمن َّرِّب ِه ْم َال ُن َف ِّر ُق َب ْي َن أَ َح ٍد
يسى َو َما أُوِت َي َّ
النبُِّي َ
َوَي ْعق َ
وسى َو ِع َ
اط َو َما أُوِت َي ُم َ
(((
ون}  ،وقد أشارت اآليات إىل ما يلي:
ِّم ْن ُه ْم َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
االتباع املنهجي{ :ق ْ
يم َحِنيفًا
أ -نفي قداسة االنتماء املجرد بعيدًا عن ِّ
ُل َب ْل ِملَّ َة إِ ْب َر ِاه َ
ني}.
َو َما ك َ
َان ِم َن ا ْل ُم ْش ِر ِك َ
ب -إن االنتماء املنهجي ال جيتمع مع العصبية والتعامل الطائفي مع اآلخرَ { :ال ُن َف ِّر ُق
ون}.
َب ْي َن أَ َح ٍد ِّم ْن ُه ْم َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
اب ا ِ
ين أُوُتوْا ن ِ
اب ُي ْد َع ْو َن إِلَى ِكَت ِ
َصي ًبا ِّم َن ا ْل ِكَت ِ
هلل
وقال تعاىل{ :أَل َْم َت َر إِلَى الَّ ِذ َ
ون * َذِل َك ِبَأَّن ُه ْم قَالُوْا لَن َت َم َّسنَا النَّا ُر إ َّ
ِال
ُم َب ْي َن ُه ْم ُث َّم َيَت َولَّى َف ِري ٌق ِّم ْن ُه ْم َو ُهم ُّم ْع ِر ُض َ
ِل َي ْحك َ
(((
ون}  ،حيث أشارت اآلية إىل أن الثقافة
أََّيا ًما َّم ْع ُدو َد ٍات َو َغ َّر ُه ْم ِفي ِديِن ِهم َّما كَانُوْا َي ْفَت ُر َ
اإلقصائية اليت تنتج العصبية هي من صنع علماء السوء ،وذلك حبسب ما يدل عليه
ين أُوُتوْا ن ِ
َصي ًبا ِّم َن ا ْل ِكَت ِ
اب}.
التعبري{ :الَّ ِذ َ
ومثة تأثري متبادل بني االنغالق الفكري وتقديس االنتماء ،إذ إن االنغالق الفكري ينتج
اجلهل الذي معه يس ُهل تصديق ِّادعاء الكمال .وهكذا يدفع الشعور بقداسة االنتماء الديين
واملذهيب إىل االنغالق إذ ال يرى حاجة لالنفتاح على اآلخر.
 -2اإلساءة لآلخر و توهينه يف عقائده وشعائره ومقدساته ورموزه :وهي
دائمًا ما تتكئ على غطاء ديين وثقافة إقصائية تبثها النخبة الدينية الحتكار احلق يف قالبها
ؤسس
وتوهني اآلخر وإهدار حقوقه الدينية .ولذا جند أن املذاهب ذات السلوك العدواين ُت ِّ
والتحزب ضد اآلخر.
ربر ممارسة اإلساءة
ُّ
مشروعها الطائفي على فلسفة إقصائية ُت ِّ
ومبالحظة سياق آييت سورة البقرة ( )114 - 113والتأمل يف حكمة التقدمي والتأخري
بني اآليتني الكرميتني ،يبدو يل أن فيه إشارة إىل أن السلوك الطائفي دائمًا ما يبين شرعيته
على ثقافة طائفية و إقصائية.
قال تعاىلَ { :وقَالُوْا لَن َي ْد ُخ َل ال َْج َّن َة إ َّ
َصا َرى ِتْل َك أَ َماِنُّي ُه ْم ق ْ
ُل
ِال َمن ك َ
َان ُهو ًدا أَ ْو ن َ
َّصا َرى َعل ََى َش ْي ٍء َوقَال ِ
ني * َوقَال ِ
َّصا َرى
ُم إِن كُنُت ْم َصا ِد ِق َ
َهاُتوْا ُب ْر َهاَنك ْ
َت الن َ
َت ا ْل َي ُهو ُد َل ْي َس ِت الن َ
اب َك َذِل َك ق َ
ون ِم ْث َل ق َْوِل ِه ْم فَاهللُ
ين َال َي ْعَل ُم َ
َل ْي َس ِت ا ْل َي ُهو ُد َعلَى َش ْي ٍء َو ُه ْم َي ْتلُ َ
َال الَّ ِذ َ
ون ا ْل ِكَت َ
ُون * َو َم ْن أَ ْظَل ُم ِم َّمن َّم َن َع َم َس ِاج َد ا ِ
هلل أَن
َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِفي َما كَانُوْا ِفي ِه َي ْخَتلِف َ
((( سورة البقرة.136 - 135 ،
((( سورة آل عمران.24 - 23 ،

aaa
aaa
93

ملف :اإلصالح والتغيير

وها إ َّ
الد ْن َيا
ُي ْذ َك َر ِفي َها ْاس ُم ُه َو َس َعى ِفي َخ َراِب َها أُ ْوَلِئ َك َما ك َ
ِال َخاِئ ِفنيَ َل ُه ْم ِفي ُّ
َان َل ُه ْم أَن َي ْد ُخلُ َ
ِخ ْز ٌي َوَل ُه ْم ِفي ِ
َاب َع ِظي ٌم}(((.
اآلخ َرِة َعذ ٌ
وهذا املقطع ميثل مشهد اإلقصاء والتعصب بني الطوائف الدينية وما ينتج عنه من
إساءات واعتداءات طائفية حبق اآلخر املُختلف .ونالحظ أنه بعد أن أشارت اآلية ( )113إىل
توعدت اآلية ( )114بعدها الذين
مشهد التعصب واإلقصاء املتبادل بني اليهود والنصارىَّ ،
ميارسون التضييق والتنكيل ملنع الذكر يف بيوت اهلل ويسعون إىل خراهبا وإزالتها ،ولعله من
ِحكم التقدمي والتأخري ما ذُكر .على أن إساءة كل منهما لآلخر املُشار هلا يف اآلية ( )113ال
حرض على اإلقصاء واإللغاء لل ُمخالف.
تكون إال يف ظل ثقافة متطرفة ُت ِّ
واآلية الكرمية ( )26من سورة الفتح هتدينا إىل رؤى وبصائر يف معرفة شخصية
املجتمعات الطائفية اليت تأخذها احلمية عند االختالف ،كما ترشدنا إىل معرفة شخصية
املجتمعات املؤمنة اليت ال مينعها االختالف عن التمسك مبنهج اهلل.
ُم َع ِن ا ْل َم ْس ِج ِد ال َْح َرا ِم َوا ْل َه ْد َي َم ْعكُوفًا أَن َي ْبلُ َغ
{ه ُم الَّ ِذ َ
قال تعاىلُ :
ين َك َف ُروا َو َص ُّدوك ْ
ُوه ْم َفُت ِصي َبكُم ِّم ْن ُهم َّم َع َّرٌة
َم ِحلَّ ُه َول َْوال ِر َجا ٌل ُّم ْؤ ِمن َ
وه ْم أَن َت َطؤ ُ
َات ْلَّم َت ْعَل ُم ُ
ُون َوِن َساء ُّم ْؤ ِمن ٌ
ين َك َف ُروا ِم ْن ُه ْم َعذَاًبا أَِلي ًما
ِب َغ ْي ِر ِعْل ٍم ِلُي ْد ِخ َل اهللُ ِفي َر ْح َمِت ِه َمن َي َشاء ل َْو َت َزَّيلُوا َل َع َّذ ْبنَا الَّ ِذ َ
ين َك َف ُروا ِفي ُقلُوِب ِه ُم ال َْح ِمَّي َة َح ِمَّي َة ال َْج ِاهلَِّي ِة َفَأن َز َل اهللُ َس ِكي َنَت ُه َعلَى َر ُسوِل ِه
* إِ ْذ َج َع َل الَّ ِذ َ
هلل ِبك ِّ
ُل َش ْي ٍء َعلِي ًما}(((.
َان ا ُ
ني َوأَ ْل َز َم ُه ْم َكلِ َم َة َّ
الت ْق َوى َوكَانُوا أَ َح َّق ِب َها َوأَ ْهَل َها َوك َ
َو َعلَى ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
ومنها نستوحي البصائر التالية:
ين َك َف ُروا
 -1قد نسبت اآلية الكرمية اجلعل إىل الكفار ،يف قوله تعاىل{ :إِ ْذ َج َع َل الَّ ِذ َ
ِفي ُقلُوِب ِه ُم ال َْح ِمَّيةَ}؛ ألن ثقافتهم اجلاهلية القائمة على العصبية وتقديس السلف وما عليه
اآلباء واألجداد هي أساس احلمية واالستكبار على احلق والعصبية على محلته.
وجع ُل القلب ظرفًا وحم ًال للحمية ألنه مركز األهواء والعواطف وسائر اخلصال
األخالقية من فضائل ورذائل .ومن أشد الرذائل اليت تنبت يف القلب األنانية وحب الذات،
واليت متثل اجلذر األساس للعصبية لالنتماء واجلماعة ،واالنغالق على اآلخر املُخالف.
بـ{ح ِمَّي َة ال َْج ِاهلَِّي ِة} فيه إشارة إىل أن احلمية والعصبية مردها
وتعبري اآلية الكرمية َ
كرس العصبية والكراهية لل ُمخالف .واجلهل هنا يف قبال
إىل اجلهل والثقافة اجلاهلية اليت ُت ِّ
والتحزب ،األمر الذي مينع من االنفتاح
والتعصب
العقل ،حيث غلبة األهواء وحب الذات
ُّ
ُّ
على احلق ونقد الذات واالنتماء ،ويدفع حنو العدوان واإلساءة لآلخر املذهيب يف عقائده
وشعائره ورموزه .كما ُيستفاد ذلك من اآلية الكرمية ( )25وما أشارت إليه من صد كفار
قريش للمؤمنني عن املسجد احلرام ومنعهم إياهم عن أداء شعرية احلج.
((( سورة البقرة.114 - 113 ،
((( سورة الفتح.26 - 25 ،
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 -2وكلمة التقوى اليت ألزم اهلل سبحانه املؤمنني هبا هي اليت خترج الفرد من سجن
التحزب لالنتماء وحترره من قيود األنا واحلمية والعصبية ،فيتمكن من النقد واحلوار البنَّاء
والتقييم املوضوعي للمذهب والطائفة.
 -2علماء السوء وحب السلطة:

تعرض الذكر احلكيم يف مواطن متفرقة إىل الدور الذي ميارسه علماء السوء يف
َّ
صناعة الفنت والصراعات الطائفية .وقد أشارت اآليات القرآنية إىل أن إرادة العلو وحب
السلطة والرئاسة هي اخللفية احلقيقية اليت تدفع علماء السوء الفتعال الصراعات الطائفية.
ون ا ِ
{ات َخذُوْا أَ ْح َبا َر ُه ْم َو ُر ْه َباَن ُه ْم أَ ْرَباًبا ِّمن ُد ِ
هلل َوا ْل َم ِس َيح ا ْب َن َم ْرَي َم َو َما
قال تعاىلَّ :
ِال ِل َي ْعُب ُدوْا إَِل ًها َو ِاح ًدا َّال إَِل َه إ َّ
أُ ِم ُروْا إ َّ
ون أَن ُي ْط ِفؤُوْا
ُون(ُ )31ي ِري ُد َ
ِال ُه َو ُس ْب َحاَن ُه َع َّما ُي ْش ِرك َ
نُو َر ا ِ
هلل ِبَأ ْف َو ِاه ِه ْم َوَي ْأَبى اهللُ إ َّ
ون(ُ )32ه َو الَّ ِذي أَ ْر َس َل َر ُسوَل ُه
ِال أَن ُيِت َّم نُو َرُه َول َْو َك ِر َه ا ْلكَا ِف ُر َ
الد ِ
ِبا ْل ُه َدى َو ِد ِ
ين آ َمنُوْا إ َِّن
ين ُكلِّ ِه َول َْو َك ِر َه ا ْل ُم ْش ِرك َ
ُون * َيا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين ال َْح ِّق ِلُي ْظ ِه َرُه َعلَى ِّ
ون َعن َسبِي ِل ا ِ
ون أَ ْم َو َال الن ِ
ين
َّاس ِبا ْل َب ِاط ِل َوَي ُص ُّد َ
الر ْه َب ِان َل َي ْأ ُكلُ َ
هلل َوالَّ ِذ َ
َكِث ً
ريا ِّم َن ا َأل ْح َبا ِر َو ُّ
(((
َّه َب َوا ْل ِف َّض َة َو َال ُين ِفقُوَن َها ِفي َسبِي ِل ا ِ
يم} .
هلل َف َب ِّش ْر ُهم ِب َعذ ٍ
َي ْكِن ُز َ
ون الذ َ
َاب أَِل ٍ
تعرضت اآليات الكرمية املتقدمة إىل السلوك الطائفي والدور السليب املضاد الذي
واجه به أهل الكتاب دين اإلسالم ومحلته .وأشارت اآلية ( )32إىل سعيهم إلطفاء نور اهلل
والقضاء على اإلسالم دينًا وكيانًا ،األمر الذي ال ميكن أن ُيتصور بدون ِصدام مع محلة
الدين اجلديد على الصعيد الثقايف والسياسي على السواء .لذا من الطبيعي أن يعمدوا إىل
إثارة الشبهات وصناعة العراقيل وحياكة املؤامرات لعلهم يتمكنون من إيقاف مد اإلسالم.
أما اآلية ( )33فقد ص ّرحت بأن علماء أهل الكتاب كانوا يقفون يف خط الدفاع األول
ضد دين اإلسالم الذي كان يعرض سلطتهم الدينية إىل االهتزاز والسقوط .ويتضح
السلوك الطائفي عند علماء أهل الكتاب واملُشار إليه يف اآليات من خالل التأمل يف قوله
ون َعن َسبِي ِل ا ِ
هلل} ،وهنا فلنالحظ ما يلي:
تعاىلَ { :وَي ُص ُّد َ
أ -التعبري بالصد يتضمن إشارة واضحة للمنهجية الطائفية اليت كانت تتبعها السلطة
ون} لإلشارة إىل
وع ّبر عنه بالفعل املضارع {َي ُص ُّد َ
الدينية الكتابية ملقاومة نور اإلسالمُ ،
مساعيهم املستمرة من أجل منع جمتمعاهتم عن الدخول يف اإلسالم.
قوض كيان
وألن اعتناق أهل الكتاب لدين اإلسالم وانضوائهم حتت حكومته العادلة ُي ِّ
السلطة الدينية الكتابية من القواعد ،أصبح الصراع الذي خيوضه علماء السوء من أهل
الكتاب مع اإلسالم صراعًا على الوجود ،وأصبح صد الناس عن اعتناق اإلسالم الوسيلة
((( سورة التوبة.34 - 31 ،

aaa
aaa
95

ملف :اإلصالح والتغيير

اليت متد سلطتهم باالستمرار والبقاء.
حبرب إعالمية طائفية
ب -إن صد أهل الكتاب عن الدخول يف اإلسالم ال يتأتى إال
ٍ
ُمضللة ضد الدين اجلديد وضد محلته .ومن املالحظ أن كل محلة طائفية تناهض املد
املذهيب لآلخر املُختلف تستهدفه على حمورين:
أو ًال :اهلجوم الطائفي على ذات الدين أو املذهب :وهذا يبتين على الكذب والتزييف
واالختالق وإثارة الشبهات حول عقائده ومبادئه وشعائره اخلاصة لصرف املجتمع عن
التوجه إليه.
ثانيًا :اهلجوم الطائفي على محلته :وذلك من خالل الكذب عليهم واستهدافهم
إعالميا من أجل إسقاطهم وصرف الناس عنهم.
ًّ
وقد استغل علماء أهل الكتاب مكانتهم الدينية ،وعملوا على االستخفاف باملجتمع
وجتهيله ،للوصول إىل السلطة والرئاسة واإلمساك مبقام السلطة التشريعية .وهلذا أشارت
اآلية ( )31إىل أن أهل الكتاب أسلموا رقاهبم يف حقل التشريع والسياسة إىل علماء السوء
{ات َخذُوْا أَ ْح َبا َر ُه ْم َو ُر ْه َباَن ُه ْم أَ ْرَباًبا ِّمن ُد ِ
ون
بد ًال من اخلضوع هلل سبحانه وشريعتهَّ :
ا ِ
هلل} .كما أشارت اآلية ( )33إىل استغالل علماء أهل الكتاب ملكانتهم الدينية يف أكل أموال
ون أَ ْم َو َال الن ِ
َّاس ِبا ْل َب ِاط ِل}.
الر ْه َب ِان َل َي ْأ ُكلُ َ
الناس بالباطلَ { :كِث ً
ريا ِّم َن ا َأل ْح َبا ِر َو ُّ
ومن هنا ،فإن السلوك الطائفي الذي ظهر به علماء أهل الكتاب كانت له أجندة معلنة
وأخرى غري معلنة .أما املعلنة فهي محاية العقيدة والدفاع والذود عنها من كل األخطار،
وأما غري املعلنة فهي املحافظة على عرش السلطة الدينية وما كان توفره هلم من امتيازات
تشريعية وسياسية ومالية.

ثالثاً :الطائفية يف الدولة

تتبع األنظمة السياسية الدكتاتورية سياسة الطائفية وسيل ًة حلماية العرش من السقوط
واالهتزاز ،وُتجنِّد لذلك خنبها الدينية والسياسية .وحبسب التتبع واالستقصاء القرآين،
فإن استغالل الطائفية لتحقيق أهداف سياسية قد أُسند يف اآليات القرآنية إىل ثالث جهات
أساسية:
 -1الطاغوت السياسي.
 -2املأل.
 -3السلطة الدينية الفاسدة وعلماء السوء.
وليس من ٍّ
شك ،أن طاغوت السياسة هو الصانع األبرز من بني صنَّاع الطائفية ،ملا
ميتلكه من مال وإعالم ونفوذ وإمكانات مادية .وكلما كان الطاغوت أكثر خبثًا ودها ًء ونفوذًا
استطاع جتنيد صنَّاع وفواعل الطائفية واستعماهلم استعمال امللك للجنود والسيد للعبيد.
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وحينها سيكون إسناد الطائفية إىل الطاغوت السياسي على حنو احلقيقة ،وإىل غريه على
حنو املجاز.
 -1الطاغوت السياسي واستغالل الدين:

أشار القرآن الكرمي إىل منهج الطاغوت يف استثمار الدين وتوظيفه لتحقيق أجندة
وسى َو ْل َي ْد ُع َرَّب ُه إِنِّي أَ َخ ُ
اف
سياسة خاصة .قال تعاىلَ { :وق َ
َال ِف ْر َع ْو ُن َذ ُروِني أَ ْقُت ْل ُم َ
ُم أَ ْو أَن ُي ْظ ِه َر ِفي ا َأل ْر ِض ا ْل َف َسا َد}( .((1ومن خالل التدبر يف اآلية الكرمية
أَن ُي َب ِّد َل ِدي َنك ْ
نستخلص ما يلي:
 -1إن الطاغوت قد يواجه من عصبته من خيالفه يف اللجوء إىل القمع وسفك الدماء
والفتك باملعارضة .وهنا يضطر إىل توظيف الدين واالختالفات الدينية يف إقناع العصبة
باخليار العسكري .والظاهر أن هنالك من عصبة فرعون من كان يعارضه يف قتل نيب اهلل
وسى}.
موسى  ،Fحبسب ما يظهر من قوله تعاىلَ { :وق َ
َال ِف ْر َع ْو ُن َذ ُروِني أَ ْقُت ْل ُم َ
موجهًا لبعض الكهنة أو الوجوه البارزة من عصبته
 -2يبدو أن خطاب فرعون كان َّ
املنتفعة من بقاء املعتقدات الدينية الباطلة على حاهلا .ومن هنا أراد فرعون استثمار
صفا واحدًا ضد الدين اجلديد الذي يهدد
أطماعها واستعدادها للمتاجرة بالدين لتقف معه ًّ
سلطتهما معًا .وتعبري اآلية الكرمية على لسان فرعون{ :إِنِّي أَ َخ ُ
ُم}
اف أَن ُي َب ِّد َل ِدي َنك ْ
يظهر إرادته يف توظيف الدين من أجل حتقيق أمرين أساسيني:
أ -الشحن املذهيب والتعبئة الطائفية ،ونسبة الدين للعصبة املُخاطبة يف قولهِ { :دي َنك ُْم}
يشعر هبذا املعىن .ومن الواضح أن فرعون مل يكن حريصًا على الدين ،بيد أنه أراد من خالل
إظهار حرصه الكاذب على الدين استثمار العصبية الطائفية عند قومه وتأجيج مشاعرهم،
ليتمكن من خالل االتكاء على العصبية من تأليبهم على نيب اهلل موسى .F
وكلما كانت العصبة املنتفعة بالدين أكثر عصبية لدين السلف واآلباء واألجداد كان أسهل
على الطاغوت استخدامها يف صراعاته مع حركات التحرر .واألسهل من ذلك حينما تلتقي أطماع
طاغوت السياسة مع أطماع السلطة الدينية يف حب التسلط واهليمنة على املجتمع .وعلى هذا،
فإن الطاغوت ال يتمكن من تفعيل سالح الدين يف صراعاته مع رساالت األنبياء  Dوحركات
التحرر لوال الزمرة الفاسدة اليت يستعملها إلثارة عواطف اجلهالء والبسطاء من الناس.
ب -تربير القمع واإلرهاب الدموي ،والذي غالبًا ما يلجأ إليه الطغاة قبل كل هجمة
عسكرية .فالطاغوت مهما بلغ من درجات الطغيان واإلفساد ،هو ال يستغين عن الغطاء
الديين ليمارس بطشه وإرهابه ضد كل من يهدد عرش السلطة.
( ((1سورة غافر.26 ،
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 -3حىت حيافظ الطاغوت السياسي على مشروعه يف العلو واالستكبار ،هو حباجة
إىل الطائفية يف أمرين أساسيني:
أ -االستقطاب :حيث إنه يف حلظات التزاحم أو الصراع على املواقع واملناصب ،ال
يستغين الطاغوت وكل الطامعني يف العلو عن استقطاب مزي ٍد من األتباع حلماية مواقعهم
ٍ
حيويا يف االستقطاب ،من خالل إثارة
من أي
سقوط أو اهتزاز .وتلعب الطائفية دورًا ًّ
احلمية والعصبية لالنتماء الديين واملذهيب.
وال غىن للطاغوت عن اخلداع والتزييف من أجل أن ينجح يف إثارة عصبية اجلماهري
تعرض الدين واملذهب والطائفة
وحتريكهم حنوه ،فما يفتأ ينفث مسومه وأكاذيبه فيصور ُّ
َج َم َع َك ْي َدُه
حلرب إبادة حقيقية ينفذها خصومه السياسيون .قال تعاىلَ { :فَت َولَّى ِف ْر َع ْو ُن ف َ
ُم ال َت ْفَت ُروا َعلَى ا ِ
اب َم ِن
ُث َّم أََتى * ق َ
ُم ِب َعذ ٍ
هلل َك ِذًبا َفُي ْس ِحَتك ْ
وسى َو ْيَلك ْ
َاب َو َق ْد َخ َ
َال َل ُهم ُّم َ
َعوا أَ ْم َر ُهم َب ْي َن ُه ْم َوأَ َس ُّروا الن َّْج َوى * قَالُوا إ ِْن َهذ ِ
َس ِاح َر ِان ُي ِري َد ِان أَن
ا ْفَت َرى * َفَتنَاز ُ
َان ل َ
(((1
ْه َبا ِب َط ِري َقِت ُك ُم ا ْل ُم ْثلَى}  .وهكذا تصبح الطائفية
ُي ْخ ِر َجاكُم ِّم ْن أَ ْر ِضكُم ِب ِس ْح ِر ِه َما َوَيذ َ
أفضل األسلحة وأقواها يف التجييش واالستقطاب.
ب -التفريق :إذ إن الطاغوت وكل الطامعني يف العلو والسلطة ال حيافظون على
ما لديهم من امتيازات ذاتية إال بعزل اخلصوم وإسقاط ما لديهم من رصيد يف املجتمع.
والطائفية هي السالح الذي ُي ِّ
مكنهم من عزل من يصارعهم أو يزامحهم على مواقعهم
وامتيازاهتم الذاتية من خالل قدرهتا على استدعاء بؤر اخلالف والتوتر وتفعيل مشارط
االنقسام ونكأ اجلراح املندملة ،ومن ّ
مث إعادة إشعال نار احلقد والكراهية املدفونة حتت
الرماد .وهكذا تصبح الطائفية أفضل وسيلة إعالمية للتفريق والتعبئة ضد اخلصوم.
ونظرًا ملا تقدمه الطائفية من دور يف االستقطاب والتفريق ،دأبت األنظمة السياسية
اجلائرة على شهر سالح الطائفية مع كل صراع وأزمة سياسية ،فتجند لذلك اإلعالم وعلماء
البالط وأنصاف املثقفني لتتمكن من جتييش اجلهالء والبسطاء وحتشيدهم لتضييق اخلناق
وتضييع اخليارات السياسية على املعارضة.
ويبقى وعي املجتمع بالدوافع احلقيقية للطائفية عنصرًا حامسًا يف معادالت الصراع
على املواقع واالمتيازات ،ذلك ألن الطامعون يف الرئاسة ال يتمكنون من إمرار أجنداهتم
اخلاصة إال عرب استغالل اجلهال والركوب على ظهور البسطاء .قال تعاىلَ { :ونَا َدى ِف ْر َع ْو ُن
ون *
ِفي ق َْو ِم ِه ق َ
َال َيا ق َْو ِم أََل ْي َس ِلي ُمْل ُك ِم ْص َر َو َه ِذِه ا َأل ْن َها ُر َت ْج ِري ِمن َت ْحِتي أَفَال ُت ْب ِص ُر َ
َه ٍب أَ ْو َجا َء
أَ ْم أَنَا َخ ْي ٌر ِّم ْن َهذَا الَّ ِذي ُه َو َم ِهنيٌ َوال َيكَاُد ُيِب ُ
ني * َفل َْوال أُ ْل ِق َي َعَل ْي ِه أَ ْس ِو َرٌة ِّمن ذ َ
(((1
َاسَت َخ َّف ق َْو َم ُه َفَأ َط ُاعوُه إَِّن ُه ْم كَانُوا ق َْو ًما ف ِ
ني} .
َاس ِق َ
َم َع ُه ا ْل َمالِئ َكُة ُم ْقَت ِرِن َ
ني * ف ْ
( ((1سورة طه.63 - 60 ،
( ((1سورة الزخرف.54 - 51 ،
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ً
بديال عن احلق والعدالة:
 -2العصبية

قال تعاىل{ :إ َِّن ِف ْر َع ْو َن َعال ِفي ا َأل ْر ِض َو َج َع َل أَ ْهَل َها ِش َي ًعا َي ْسَت ْض ِع ُف َطاِئ َف ًة ِّم ْن ُه ْم
َان ِم َن ا ْل ُمف ِ
ين}( .((1تعترب اآلية املتقدمة من غرر
اءه ْم إَِّن ُه ك َ
ْس ِد َ
ُيذَِّب ُح أَ ْبنَاَء ُه ْم َوَي ْسَت ْحِيي ِن َس ُ
اآليات اليت أشارت إىل منهج الطاغوت يف التقسيم والتمييز الطائفي وتوظيفه لتحقيق
أهداف سياسية .وهي قد اختزلت املالمح السياسية للحكم الفرعوين يف عدة أسس:
التقسيم الطائفي:

اعتمد النظام الفرعوين سياسة تقسيم املجتمع إىل فرق وطوائف متناحرةَ { :و َج َع َل
أَ ْهَل َها ِش َي ًعا} .ذلك ألن حتقيق الطاغوت ملشروعه «العلو يف األرض» يتوقف على ظروف
ثقافية واجتماعية خاصة تساعده يف حتقيق أطماعه يف احتكار السلطة واالستئثار باالقتصاد.
وهلذا يبادر الطاغوت يف بث ثقافة طائفية تقسم املجتمع إىل طوائف عالية وأخرى سافلة
ودانية من أجل تفكيك املجتمع وإشغاله بالصراعات الداخلية.
ولذا بعد أن ابتدأت اآلية القرآنية ببيان مشروع فرعون اإلستكباري {إ َِّن ِف ْر َع ْو َن َعال
ِفي ا َأل ْر ِض} أعقبت ذلك مباشرة بسياسته يف تقسيم املجتمع إىل طوائف { َو َج َع َل أَ ْهَل َها
ِش َي ًعا} .وليس من ٍّ
شك أن التنوع الطائفي هو سنة اجتماعية نابعة من حقيقة االختالف
بني البشر ،إال أن حالة الصراع والتناحر بني الطوائف املتعددة هي من صناعة الساسة
وأصحاب املآرب الشخصية.
ويعد التقسيم الطائفي وسيلة أساسية يستخدمها الطاغوت لتحقيق عدة أهداف:
أ -تشتيت قدرات وإمكانات األمة واستزنافها يف اخلالفات الطائفية ،إلبعادها عن
مواجهة الفساد السياسي.
ب -إشغال األمة عن املعارضة السياسية بالسجاالت البينية والصراعات اجلانبية،
عدوا من الطوائف األخرى تنشغل بالصراع والسجال معه.
حيث يصنع الطاغوت لكل طائفة ًّ
ج -منع الطوائف من تشكيل ائتالفات مناهضة لسلطته.
ممارسة التمييز الطائفي:

بعد أن جنح النظام الفرعوين يف تقسيم املجتمع املصري إىل طوائف ،انتهج سياسة
التمييز واالستضعاف لفئات اجتماعية خاصة بنا ًء على معيارية االنتماء الطائفيَ{ ،ي ْسَت ْض ِع ُف
َطاِئ َف ًة ِّم ْن ُه ْم} .ذلك ألنه ليمارس النظام الدكتاتوري سياسة التمييز والتهميش ضد طائفة
بعينها ،هو حباجة إىل مربرات تصنع الطبقية بني الطوائف ،وجتعل من ممارسة التمييز
( ((1سورة القصص.4 ،
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مقبو ًال عند الطوائف األخرى.
ومن هنا يوظف الطاغوت االختالفات الدينية واملذهبية يف شق الصف ،وليتمكن
من ممارسة التمييز والتهميش لطوائف معينة وإبعادها عن املشاركة يف صناعة القرار
السياسي .وهلذا مل تشر اآلية الكرمية املتقدمة إىل أن فرعون مارس التمييز الطائفي:
{َي ْسَت ْض ِع ُف َطاِئ َف ًة ِّم ْن ُه ْم} إال بعد أن أشارت إىل تقسيمه للمجتمع إىل طوائفَ { :و َج َع َل
أَ ْهَل َها ِش َي ًعا}.
العصبية للحزب احلاكم:

إن تقسيم املجتمع إىل طوائف عالية وأخرى سافلة ودانية هو الذي يؤسس لنظام
سياسي قائم على حكم العصبة ،حيث يتعصب الطاغوت بالطائفة اليت يصنفها بأهنا عالية،
ٍ
وجيعلها له كاحلصن .أما الطائفة اليت ينظر هلا بأهنا أدىن فمصريها التمييز واالستضعاف
الطائفي.
وكان احلكم الفرعوين قائمًا على حكم العصبة ،واستئثار طائفة اجتماعية بكل مواقع
احلكم وامتيازاته دون غريها من الطوائف .ويستفاد ذلك من خالل التدبر يف اآلية بوضوح،
إذ ال ميكن ممارسة التمييز على طائفة واستضعافها إال بطائفة أخرى حتتكر السيادة
والقوة واملال والنفوذ .إذ إنه بدون االحتكار وجتريد اخلصم من أسباب القوة ،فإن طبيعة
العالقة تصبح من باب صراع األنداد ،وليس من باب استضعاف القوي للضعيف.
 -4البطش واإلرهاب الدموي:

دأب النظام الفرعوين على ممارسة القمع واإلرهاب ضد الطوائف املخالفة حلكمه
اءه ْم} ،إذ إنه بعد أن ينجح الطاغوت يف تقسيم
وطائفتهُ{ ،يذَِّب ُح أَ ْبنَا َء ُه ْم َوَي ْسَت ْحِيي ِن َس ُ
املجتمع مبشارط الطائفية ،يبدأ مبمارسة اإلرهاب والتنكيل مبن خيالفه .وعلى هذه اللبنات
األربع تتأسس منظومة الفساد اليت ميارسها كل طاغوت.

 -3رجاالت الطاغوت والطائفية:

ال يتمكن النظام السياسي الدكتاتوري من حتقيق مشروعه الطائفي إال بتعميم ثقافة
الطائفية ،وحتويلها إىل منطق يتحكم يف طبيعة العالقات بني الفرقاء الدينيني واملذهبيني.
وهنا نالحظ جهتني أساسيتني ينفذ الطاغوت السياسي من خالهلما مشروعه الطائفي:
 -1الـمــــأل:

ويتكئ الطاغوت يف إرساء قواعد املنطق الطائفي وتعميمه على عصبته وزمرته
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الفاسدة ،واليت تقابلها كلمة «املأل» يف تعبريات القرآن على ما يبدو .واملأل «اسم لألشراف،
وسى َرَّبنَا
ألهنم ميلؤون القلوب هيبة ،واألنظار زينة ونظارة»( .((1قال تعاىلَ { :وق َ
َال ُم َ
إِن َ
الد ْن َيا َرَّبنَا ِلُي ِضلُّوْا َعن َسبِيلِ َك َرَّبنَا ْاط ِم ْس
َّك آَت ْي َت ِف ْر َع ْو َن َو َمألُه ِزي َن ًة َوأَ ْم َوا ًال ِفي ال َْح َياِة ُّ
(((1
يم}  ،إذ إن الزينة
َعلَى أَ ْم َواِل ِه ْم َو ْاش ُد ْد َعلَى ُقلُوِب ِه ْم َف َال ُي ْؤ ِمنُوْا َحَّتى َي َر ُوْا ا ْل َعذ َ
َاب ا َألِل َ
ري عن اجلاه وأسباب القوة اليت متأل القلوب هيبة
اليت آتاها اهلل سبحانه فرعون ومأله تعب ٌ
واألنظار هبا ًء وجال ًال.
وألن االمتيازات الذاتية للمأل مستمدة من وجود النظام السياسي الدكتاتوري ومرهتنة
ببقائه ،يتقمص املأل املنطق الطائفي طوعًا وكرهًا ،وحيتفظ به كأهم اخليارات حلماية
عرش الطاغوت من السقوط واالهتزاز.
وقد أشارت آيات قرآنية متعددة إىل الدور األساس الذي ميكن أن يلعبه املأل يف
صناعة الطائفية وممارسة التمييز ضد اآلخر الديين واملذهيب لتحقيق أجندة سياسية.
تعرضت إىل الدور الذي لعبه مأل فرعون يف
ويتضح ذلك مبالحظة اآليات القرآنية اليت َّ
صراع نيب اهلل موسى  Fواملجتمع اإلسرائيلي ضد النظام الفرعوين.
واآليات الكرمية ترشدنا إىل أن دور املأل ال يتوقف على تنفيذ مشروع التقسيم
الطائفي للنظام الديكتاتوري ،وإمنا ميكن أن ميارس دور التحريض الطائفي والتعبئة
وسى َوق َْو َم ُه
السلبية ،كما يشري إىل ذلك قوله تعاىلَ { :وق َ
َال ا ْل َم ُأل ِمن ق َْو ِم ِف ْر َع ْو َن أََت َذ ُر ُم َ
ِلُيف ِ
اءه ْم َوإِنَّا ف َْو َق ُه ْم
ْس ُدوْا ِفي ا َأل ْر ِض َوَي َذ َر َك َوآِل َهَت َك ق َ
َسَت ْحِيي ِن َس ُ
َال َسُن َقِّت ُل أَ ْبنَاَء ُه ْم َون ْ
قِ
ون}( ،((1ويظهر من اآلية ِّاتباع املأل ملنهج التحريض الطائفي ودفع فرعون للخيار
َاه ُر َ
العسكري واإلفراط يف استخدام القوة مطي ًة حلماية العرش واحلفاظ على امتيازات السلطة.
ون إِلَى ِف ْر َع ْو َن َو َمَلِئ ِه ِبآَياِتنَا
وسى َو َها ُر َ
وقال تعاىلُ{ :ث َّم َب َع ْثنَا ِمن َب ْع ِد ِهم ُّم َ
ني * َفل ََّما َجا َء ُه ُم ال َْح ُّق ِم ْن ِعن ِدنَا قَالُوْا إ َِّن َهذَا ل ِ
َس ْح ٌر ُّمبِنيٌ
َاسَت ْك َب ُروْا َوكَانُوْا ق َْو ًما ُّم ْج ِر ِم َ
فْ
ون * قَالُوْا أَ ِج ْئَتنَا
*قَ
الس ِاح ُر َ
وسى أََتقُول َ
ُون ِلْل َح ِّق ل ََّما َجا َءك ْ
ُم أَ ِس ْح ٌر َهذَا َو َال ُي ْفلِ ُح َّ
َال ُم َ
ُون َل ُك َما ا ْل ِك ْب ِرَياء ِفي ا َأل ْر ِض َو َما ن َْح ُن َل ُك َما ِب ُم ْؤ ِمِننيَ *
ِلَتْل ِفَتنَا َع َّما َو َج ْدنَا َعَل ْي ِه آَبا َءنَا َوَتك َ
َال ِف ْر َع ْو ُن ا ْئُتوِني ِبك ِّ
وسى أَ ْلقُوْا َما أَنُتم
الس َح َرُة ق َ
َوق َ
يم * َفل ََّما َجاَء َّ
َال َل ُهم ُّم َ
ُل َس ِاح ٍر َعلِ ٍ
هلل َسُي ْب ِطلُ ُه إ َِّن اهللَ َال ُي ْصلِ ُح َع َم َل
ُون * َفل ََّما أَ ْل َق ْوا ق َ
الس ْح ُر إ َِّن ا َ
ُّمْلق َ
وسى َما ِج ْئُتم ِب ِه ِّ
َال ُم َ
ا ْل ُمف ِ
وسى إ َّ
ِال ذ ُِّرَّي ٌة ِّمن
ين * َوُي ِح ُّق اهللُ ال َْح َّق ِب َكلِ َماِت ِه َول َْو َك ِر َه ا ْل ُم ْج ِر ُم َ
ْس ِد َ
ون * َف َما آ َم َن ِل ُم َ
ق َْو ِم ِه َعلَى َخ ْو ٍف ِّمن ِف ْر َع ْو َن َو َمَلِئ ِه ْم أَن َي ْفِت َن ُه ْم َوإ َِّن ِف ْر َع ْو َن َل َع ٍال ِفي ا َأل ْر ِض َوإَِّن ُه َل ِم َن
( ((1تقريب القرآن لألذهان،ج ،2ص ،546آية اهلل السيد حممد الشريازي .L
( ((1سورة يونس.88 ،
( ((1سورة األعراف.127 ،
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ني}( .((1ونستوحي من اآليات الكرمية املتقدمة ما يلي:
ا ْل ُم ْس ِر ِف َ
أ -إن جعل املقابلة بني موسى وهارون  Fوبني فرعون وملئه ،وكذا إسناد اآليات
ون إِلَى ِف ْر َع ْو َن َو َمَلِئ ِه
وسى َو َها ُر َ
اإلجرام هلما يف ذيل قوله تعاىلُ{ :ث َّم َب َع ْثنَا ِمن َب ْع ِد ِهم ُّم َ
ني} يظهر منه أن مأل فرعون مل يكونوا جمرد هيئة
َاسَت ْك َب ُروْا َوكَانُوْا ق َْو ًما ُّم ْج ِر ِم َ
ِبآَياِتنَا ف ْ
أساسيا يف بنية النظام وسياسته الطائفية ضد بين
استشارية ،وإمنا كانوا ميثلون ُمكونًا
ًّ
إسرائيل .والظاهر أن موقع مأل فرعون يقترب من موقع الوزراء يف النظام السياسي
املعاصر.
ب -كشفت هذه اآليات القرآنية اخللفية احلقيقة اليت دفعت فرعون ومأله إىل إظهار
احلرص على الدين واللجوء إىل خيار املواجهة الطائفية مع نيب اهلل موسى  Fوبين
ُون َل ُك َما ا ْل ِك ْب ِرَياء
إسرائيل ،إذ قال تعاىل{ :قَالُوْا أَ ِج ْئَتنَا ِلَتْل ِفَتنَا َع َّما َو َج ْدنَا َعَل ْي ِه آَبا َءنَا َوَتك َ
ني}( ،((1إذ يظهر من مقالتهم وحرصهم الكاذب خوفهم
ِفي ا َأل ْر ِض َو َما ن َْح ُن َل ُك َما ِب ُم ْؤ ِمِن َ
من إسقاط النظام الفرعوين.
موطن آخر ،فالحظ قوله تعاىلُ{ :ث َّم
وأيضًا أشارت اآليات القرآنية إىل ذلك يف
ٍ
َاسَت ْك َب ُروا َوكَانُوا
ون ِبآَياِتنَا َو ُسْل َط ٍان ُّمِب ٍ
وسى َوأَ َخاُه َها ُر َ
ني * إِلَى ِف ْر َع ْو َن َو َمَلِئ ِه ف ْ
أَ ْر َسْلنَا ُم َ
(((1
ون}  ،إذ إهنا ص ّرحت على
ني * َف َقالُوا أَن ُْؤ ِم ُن ِل َب َش َر ْي ِن ِم ْثلِنَا َوق َْو ُم ُه َما َلنَا َعاِب ُد َ
ق َْو ًما َعاِل َ
لساهنم بأن التكذيب وما تبعه من الصراع واملواجهة الطائفية مل يكن إال حلماية عرش
السلطة السياسية اليت مكنتهم من استعباد بين إسرائيل وإذالهلم.
وقد أشارت خامتة اآليات الكرمية املتقدمة إىل دور املأل يف ممارسة االنتهاكات
الطائفية لثين بين إسرائيل عن االلتحاق باحلركة الرسالية اليت قادها نيب اهلل موسى F
وسى إ َّ
ِال ذ ُِّرَّي ٌة ِّمن ق َْو ِم ِه َعلَى َخ ْو ٍف
إلسقاط النظام الفرعوين ،إذ جاء فيهاَ { :ف َما آ َم َن ِل ُم َ
ِّمن ِف ْر َع ْو َن َو َمَلِئ ِه ْم أَن َي ْفِت َن ُه ْم}.
 -2علماء البالط:

إذا كانت األنظمة السياسية هي األقدر على صناعة الطائفية نظرًا ملا تتيحه هلا السلطة
من إمكانات ونفوذ ،فإن السلطة الدينية تتفوق على غريها من صنَّاع الطائفية يف جدارهتا
يف متثيل الدين واحلديث بامسه .وألن املوقع الرمسي الذي تتبوؤه السلطة الدينية مينحها
القدرة على اجلذب واالستقطاب ،أصبحت سلطة الدين يف معرض التوظيف واالستغالل من
قبل الطاغوت السياسي .ومن هنا ،دأبت األنظمة السياسية الدكتاتورية على توظيف سلطة
( ((1سورة يونس.83 - 75 ،
( ((1سورة يونس.78 ،
( ((1سورة املؤمنون.47 - 45 ،
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الدين والعلم يف حتقيق أهدافها وأجندهتا السياسية ضد اخلصوم.
ويوظف النظام السياسي الدكتاتوري ما لديه من ثروات وإمكانات مادية يف استقطاب
املرتزقة من العلماء إىل بالطه ،الستغالل سلطة الدين والعلم يف استقطاب وتفريق اجلماهري
مع كل صراع وأزمة سياسية .وقد أشارت اآليات القرآنية إىل توظيف فرعون لسلطة العلم
اليت كان يتبوؤها السحرة يف صراعه الطائفي السياسي مع نيب اهلل موسى .F
َس ِاح ٌر َعلِي ٌم * ُي ِري ُد أَن ُي ْخ ِر َجكُم
قال تعاىل{ :ق َ
َال ا ْل َم ُأل ِمن ق َْو ِم ِف ْر َع ْو َن إ َِّن َهذَا ل َ
ون * قَالُوْا أَ ْر ِج ْه َوأَ َخاُه َوأَ ْر ِس ْل ِفي ا ْل َم َداِئ ِن َح ِ
وك ِبك ِّ
ين * َي ْأُت َ
ُل
ُم َف َماذَا َت ْأ ُم ُر َ
اش ِر َ
ِّم ْن أَ ْر ِضك ْ
َال َن َع ْم
الس َح َرُة ِف ْر َع ْو َن قَالُوْا إ َِّن َلنَا َأل ْج ًرا إِن كُنَّا ن َْح ُن ا ْل َغاِلِبنيَ * ق َ
يم * َو َجا َء َّ
َس ِاح ٍر َعلِ ٍ
(((2
ُم َل ِم َن ا ْل ُم َق َّرِبنيَ} .
َوإَِّنك ْ
ومن هذه اآليات نستوحي ما يلي:
أ -إن العالقة بني علماء السوء والنظام الطاغويت قائمة على تبادل املصاحل .ولذا جند
أن تقدمي السحرة الدعم والتأييد والوالء للنظام الطاغويت الفرعوين كان مشروطًا باألجر،
وهكذا استثمر النظام الفرعوين ثروات الدولة ومناصبها الستقطاب املرتزقة من العلماء
وجتنيدهم ضد خصومه السياسيني .إذ إن مواجهة النظام الفرعوين حلركة نيب اهلل موسى
 Fوإن كانت تتلبس بالصورة الدينية وصورة الصراع بني الطوائف ،إال أهنا يف جوهرها
كانت ألهداف سياسية.
تعرض عرش الطاغوت إىل االهتزاز يف األزمات السياسية فرصة استثنائية
ب -ميثل ُّ
التقرب من بالط السلطة .وهنا ال يتردد علماء
لعلماء السوء للوصول إىل أطماعهم يف ُّ
السوء يف استخدام سلطة العلم والدين من أجل تعميق التحالف مع النظام الدكتاتوري،
واملشاركة يف مشروعه يف الصراع والتمييز الطائفي.
ج -يكمن دور علماء السوء األساس يف الصراعات الطائفية يف التضليل وصرف الرأي
العام واستعمال سلطة العلم والدين يف التزييف وتغيري اآلراء والقناعات حبسب شهوة
َس ِاح ٌر َعلِي ٌم * ُي ِري ُد أَن ُي ْخ ِر َجكُم ِّم ْن
السلطان .قال تعاىل{ :ق َ
َال ِلْل َملإَ ِ َح ْوَل ُه إ َِّن َهذَا ل َ
ون * قَالُوا أَ ْر ِج ِه َوأَ َخاُه َوا ْب َع ْث ِفي ا ْل َم َداِئ ِن َح ِ
ين * َي ْأُت َ
وك
أَ ْر ِضكُم ِب ِس ْح ِرِه َف َماذَا َت ْأ ُم ُر َ
اش ِر َ
الس َح َرُة ِل ِمي َق ِ
ِبك ِّ
وم * َو ِقي َل ِللن ِ
ون *
َّاس َه ْل أَنُتم ُّم ْجَت ِم ُع َ
يم * ف ُ
َج ِم َع َّ
ُل َس َّحا ٍر َعلِ ٍ
ات َي ْو ٍم َّم ْعلُ ٍ
(((2
ني} .
الس َح َر َة إِن كَانُوا ُه ُم ا ْل َغاِلِب َ
َل َعلَّنَا نََّتِب ُع َّ
وإذا كان السحرة قد جلؤوا إىل السحر من أجل التضليل وصرف الرأي العام ملصلحة
النظام الفرعوين ،فإن علماء البالط اليوم قد يستخدمون سالح التكفري واإلفتاء ونشر
العصبية وثقافة الكراهية لتحقيق األجندة السياسية اخلاصة لألنظمة احلاكمة.
( ((2سورة األعراف.114 - 109 ،
( ((2سورة الشعراء.40 - 34 ،
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وحينما تغلب على املجتمع روح العصبية وثقافة الكراهية واحلمية اجلاهلية اليت
تكرسها النخب الدينية وعلماء السوء للمحافظة على مواقعهم يف بالط السلطة ،يسهل على
السلطة السياسية إشعال نار الفتنة الطائفية كلما اشتدت وترية الصراع مع اخلصوم.

رابعاً :موقف اإلسالم من الطائفية

مع أدىن مراجعة آليات القرآن يتضح دور الدين يف حماربة الطائفية والتأسيس لثقافة
الد ِ
ين َما
التعددية واالعتدال يف التعامل مع االختالفات الدينية .قال تعاىلَ :
{ش َر َع َلكُم ِّم َن ِّ
َ
َ
ين
الد َ
يسى أ ْن أ ِقي ُموا ِّ
ُوحا َوالَّ ِذي أَ ْو َح ْينَا إَِل ْي َك َو َما َو َّص ْينَا ِب ِه إِ ْب َر ِاه َ
َو َّصى ِب ِه ن ً
وسى َو ِع َ
يم َو ُم َ
هلل َي ْجَتبِي إَِل ْي ِه َمن َي َشاُء َوَي ْه ِدي إَِل ْي ِه
وه ْم إَِل ْي ِه ا ُ
َوال َتَت َف َّرقُوا ِفي ِه َكُب َر َعلَى ا ْل ُم ْش ِر ِكنيَ َما َت ْد ُع ُ
يب * َو َما َت َف َّرقُوا إ َّ
ِال ِمن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ْل ِعْل ُم َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم َول َْوال َكلِ َم ٌة َس َب َق ْت ِمن َّرِّب َك
َمن ُيِن ُ
إِلَى أَ َج ٍل ُّم َس ًّمى لَّق ِ
يب *
اب ِمن َب ْع ِد ِه ْم َل ِفي َش ٍّك ِّم ْن ُه ُم ِر ٍ
ُض َي َب ْي َن ُه ْم َوإ َِّن الَّ ِذ َ
ين أُو ِرُثوا ا ْل ِكَت َ
اءه ْم َوق ْ
اب َوأُ ِم ْر ُت
نت ِب َما أَن َز َل اللهَُّ ِمن ِكَت ٍ
َفلِ َذِل َك فَا ْد ُع َو ْاسَت ِق ْم َك َما أُ ِم ْر َت َوال َتَّتِب ْع أَ ْه َو ُ
ُل آ َم ُ
ُم ال ُح َّج َة َب ْي َننَا َوَب ْي َن ُك ُم اهللُ َي ْج َم ُع َب ْي َننَا
ُم أَ ْع َماُلك ْ
ُم َلنَا أَ ْع َماُلنَا َوَلك ْ
لأِ َ ْع ِد َل َب ْي َن ُك ُم اهللُ َرُّبنَا َو َرُّبك ْ
ري}( .((2وبعد التدبر يف اآليات الكرمية املتقدمة نستوحي ما يلي:
َوإَِل ْي ِه ا ْل َم ِص ُ
وحدهم وُيجنِّبهم اخلالف والصراع ،وجعل من
 -1شرع اهلل سبحانه للبشرية ما ُي ِّ
التفرق فيه .وإقامة الدين الذي هو
وحيه ووصاياه ألنبيائه العظام  Dإقامة الدين وعدم ُّ
ضمانة الوحدة ليس إال االجتماع على قيمه ومبادئه وتطبيقها على كل البشر على اختالف
لغاهتم وقومياهتم وأعراقهم.
تعدد الرساالت اإلهلية
وإذ تؤكد اآلية القرآنية على وحدة دين اهلل ،تنفي أن يكون ُّ
واختالفها يف بعض اجلزئيات التطبيقية قادحًا يف وحدة الدين الواحد احلق ،حيث مع ذلك
تبقى الرساالت اإلهلية واحدة يف أسسها وأصوهلا.
وألن الدين ينشد توحيد املجتمع البشري على القيم واملبادئ اإلهلية ،فإنه ينبذ
وتفرق أتباعه إىل طوائف متصارعة ومتناحرة .وتعبري اآلية القرآنية:
االختالف فيه ُّ
{ َوال َتَت َف َّرقُوا ِفي ِه} إشارة إىل أن الدين قد تصل إليه يد التحريف فُيجعل مادة للصراع
واالنقسام .وعلى هذا ،فإن اخلالفات الدينية والصراعات الطائفية ليست من صناعة الدين،
إعالن صري ٌح ونداٌء بصوت
وإمنا هي من صناعة املنتسبني للدين .وهذا البيان القرآين هو ٌ
عال لكل البشرية عن براءة الدين اإلهلي من الطائفية اليت ميارسها املنتسبون له .وقد أشار
ٍ
القرآن إىل هذه احلقيقة يف مواطن شىت ،راجع( :سورة آل عمران( ،)105 - 103 ،سورة
األنعام( ،)159 ،سورة األنفال( ،)46 ،سورة الروم.)32 - 31 ،
 -2إن حالة الطائفية اليت تظهر عند املنتسبني للدين أو ًال وبالذات هي ليست أزمة
( ((2سورة الشورى.15-13 ،
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معرفية منشؤها اجلهل مبا عند اآلخر املختلف ،وإمنا هي يف املقام األول مشكلة نفسية
مردها إىل عقدة األنا وحب العلو اليت هي منشأ الظلم والبغي واحلسد والتجاوز على اآلخر.
ُّ
ِ
ِ
ِ
َّ
وهذا ما يشري له قوله تعاىلَ { :و َما َت َف َّرقُوا إِال من َب ْعد َما َجا َء ُه ُم ا ْلعْل ُم َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم}.
وقد أشارت لذلك آيات قرآنية يف مواطن شىت ،راجع (سورة البقرة( ،)109 ،سورة
البقرة( ،)213 ،سورة آل عمران( ،)19 ،سورة آل عمران( ،)64 ،سورة اجلاثية.)17 - 16 ،
وأيضًا أشارت آيات قرآنية أخرى إىل أن الطائفية مردها إىل الطمع يف الوصول إىل
املكاسب الشخصية واالمتيازات الذاتية ،راجع (سورة النساء( ،)53 - 51 ،سورة النساء،
.)94
تتضخم عند أصحاب السلطة وعند من ميتلك
وألن عقدة األنا وحب العلو غالبًا ما َّ
اجتماعيا ،أصبح هنالك حنو من االرتباط الوجودي بني الطائفية وبني أصحاب النفوذ
نفوذًا
ًّ
تتوجه إليها أطماع فواعل وصنَّاع الطائفية إىل اجتماعية
والسلطة .وهلذا تتلون السلطة اليت َّ
أو دينية أو سياسية ،حبسب الصنف االجتماعي الذي ينتمي إليه الفاعل.
وهلذا نستطيع القول :إن فواعل وصناع الطائفية يف اجلملة هم يشتركون مع بعضهم
البعض يف هدف جامع وهو البحث عن العلو والسلطة على املجتمع.
واآلية القرآنية املتقدمة متثل بصرية يف النظر إىل الفنت الطائفية والصراعات الدينية،
إذ إهنا تكشف النقاب عن الدافع األساسي لكل الصراعات اليت تتلبس بلباس الدين والعقيدة،
والذي يتمثل يف حب العلو والطمع يف السلطة والرئاسة ،أما اللباس الديين واملذهيب للصراع
فليس إال مطية من أجل حتقيق أجندات ذاتية وشخصية.
 -3يف سياق احلديث عن دور الدين يف تكريس الوحدة واالستقرار االجتماعي ،أكدت
اآليات القرآنية حمل البحث على أن تعامل اإلسالم مع أهل الكتب قائم على عدة ركائز:
أ -إن تعامل اإلسالم مع أهل الكتاب ليس قائمًا على التمييز والتهميش العتبارات
طائفية ،وإمنا هو قائم على القسط والعدالة وحفظ احلقوقَ { :وأُ ِم ْر ُت لأِ َ ْع ِد َل َب ْي َن ُك ُم}،
«سوا ًء يف القضاء واحلكم ،أو يف احلقوق االجتماعية ،أو القضايا األخرى»( .((2وعلى هذا،
فإن تعامل اإلسالم مع اآلخر املختلف قائم على التفكيك بني االعتقاد ومدى تطابقه مع احلق
الزالل الذي جاء به وبني ضمان احلقوق لل ُمخالفني الدينيني واملذهبني.
ب -إن اإلسالم ال يغرق يف االسترسال مع االختالفات الدينية ويتغاضى عن
ُم}.
املشتركات{ :اهللُ َرُّبنَا َو َرُّبك ْ
ج -إن اإلسالم كفل لآلخر املُختلف حرية االعتقاد ،على أن يتحمل مسؤولية اختياره:
ُم}.
ُم أَ ْع َماُلك ْ
{َلنَا أَ ْع َماُلنَا َوَلك ْ
د -ألن قبول احلق ال ينفع إال من قبله وال يضر إال من رفضه وأعرض عنه ،فإن
( ((2األمثل ،ج ،15آية اهلل الشيخ ناصر مكارم الشريازي ،ص.320
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اإلسالم ال يلجأ إىل اخلصومة مع املُخالف من أجل إكراهه على قبول احلق({ :((2ال ُح َّج َة
َب ْي َننَا َوَب ْي َن ُك ُم}.
هـ -إن اإلسالم ال ُيمارس دور الوصاية مع املُخالفني له يف الدين واالعتقاد ،وإمنا
ري} .وهكذا يؤسس
ُيرجئ حماسبتهم إىل اهلل سبحانه{ :اللُ َي ْج َم ُع َب ْي َننَا َوإَِل ْي ِه ا ْل َم ِص ُ
القرآن ركائز االستقرار والتعايش بني الفرقاء يف الدين واملذهب على أساس العدالة واحلرية
وعدم التغاضي عن املشتركات الدينية واإلنسانية.
وقد يقال :إن التفسري الديين القائم على ثنائية احلق والباطل هو املسؤول عن صناعة
قالب خاص حيتكره ،ومن مث
الطائفية ،لكونه يبتين على عنصر احلسم وحصر احلق يف ٍ
رفض تعددية الفهم والتفسري الديين ،األمر الذي يؤسس للعصبية ضد اآلخر املختلف.
وبكلمة موجزة ،إن قدسية الفهم الديين هي املسؤولة عن إشعال فتيل اخلالفات الدينية
والفنت الطائفية .وعليه يكون التخلي عن قدسية التفسري الديين اخلاص يف قبال التفسريات
الدينية األخرى هو صمام األمان وضمانة االستقرار االجتماعي.
إال أن هذه املقولة وأشباهها تتضمن خلطًا واضحًا بني الطائفية وما تعنيه من انتهاك
حقوق اآلخر املختلف واالعتقاد باحنصار احلق يف مذهب خاص ،إذ ال يلزم من األخري
التعامل مع اآلخر املختلف على أساس طائفي.
تكفل بصيانة احلقوق لكل املخالفني يف الدين أو املذهب ،وهذا
مضافًا إىل أن الدين قد َّ
ما أكدته اآلية القرآنية حمل البحث ،وأكده القرآن يف مواطن متفرقة ،راجع( :سورة البقرة،
( ،)139سورة املائدة( ،)42 ،سورة املائدة( ،)48 ،سورة التوبة( ،)6 ،سورة سبأ،)26 - 24 ،
(سورة احلجرات.)13 ،

خامتة

وختامًا؛ فإن هذه اإلطاللة القرآنية على ظاهرة الطائفية وصنّاعها استهدفت التفكيك
خاصا مييزه عن اآلخر .على ّأن
بني منطني من أمناطها ،وق ّدمت لكل منهما تفسريًا ًّ
تكفلت الدراسة ببيانه يعترب خطوة استراتيجية ُتم ّهد لرسم اخلطوط
التفكيك املتقدم ،والذي َّ
العريضة لعالج ظاهرة الطائفية من اجلذور ،كما أنه ميثل ضرورة ماسة لتقييم املنتجات
الثقافية العالجية.
واستنادًا إىل ما تقدم ،فإن الكشف عن الدوافع احلقيقية املختبئة ،واألجندة غري
املعلنة وراء مشهد الصراع الطائفي القائم ،يساهم يف إعادة تشكيل وعي ومواقف املجتمعات
العربية واإلسالمية ،ويعيد متوضعها يف مسا ٍر جديد مينع الطامعني يف السلطة والرئاسة من
املتاجرة بالدين وحتقيق أهدافهم الشخصية على حساب مصاحل األمة T
( ((2من هدى القرآن ،ج ،8آية اهلل السيد حممد تقي املدرسي ،ص.364
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احلراك اجلماهريي
قراءة يف مستقبل اإلصالح والتغيري يف األمة

كلمة املنتدى

تواكب األمة اإلسالمية اليوم هبوب رياح التغيري واإلصالح السياسي واالجتماعي،
تلك الرياح اليت بدأت دوامتها من (سيدي بو عزيز) يف تونس ،فما لبثت أن اجتاحت مصر،
ووصلت إىل ليبيا والبحرين واليمن واألردن ،وقد آتت بعض مثارها يف مناطق مثل تونس
ومصر ،وال زالت تصارع من أجل النجاح يف مناطق أخرى.
التغيرات أمام مسؤولية عظيمة
واملثقف -الديين وغري الديين -يرى نفسه إزاء هذه ُّ
تتطلب منه البوح ال الصمت ،والفعل ال السكون ،واملوقف ال التف ّرج ،وأن ُيغين هذه املسرية
بفكره :قراء ًة واستلها ًما وتوجي ًها ومشارك ًة فاعل ًة دينامية ،ويرى نفسه أمام حلظة تارخيية
مصرييا رائ ًدا ،رّبما مل تشهده األمة منذ قرون يف حياهتا السياسية واالجتماعية
هامة ،وحدًثا
ًّ
أو يف اجتماعها السياسي ،فهو يشهد قيام حركة شعبية تغيريية استفاقت لتطيح بالكثري من
العروش اليت ُعّبر عنها بـ(الراسخة) ،و(املستقرة) ،وتسعى لرسم خارطة جديدة يف القيم
والفكر والفعل م ًعا ،واإلسهام يف عملية التنظري والتطبيق على ح ّد سواء ،يف مشهد حيكي
سأمها من تلك الدساتري الباردة اليت قضت على األمة بالسكون واخلدر والتخلف ،وحيكي
كممت حرية الفكر وحرية التعبري وحرية الفعل.
سأمها من تلك التطبيقات الديكتاتورية اليت َّ
وهكذا استفاقت يف األمة حركة إصالحية تغيريية ُيجمع املحللون على أنّها متّيزت
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بسمات منها:
 التحرك الشعيب اجلماهريي بدلاً من النخبوي والفئوي. سيادة الطابع الشبايب ،والتحلي مبواصفات التغيري الناجح ،بد ًءا من اإلصرار علىالوصول إىل اهلدف ،ومرو ًرا بامتالك الرؤية واحلكمة والشجاعة والسلم ،وانتهاء
باملشاركة يف تشكيل املنظومة القيمية واملعرفية للدستور اجلديد ،واملسامهة الفعلية
يف قيادة دفة السياسة واحلكم.
ومن مث آثرنا -يف جملة البصائر ،-وحنن نعيش هذه األحداث العظيمة املفصلية اليت
مت ّر هبا األمة ألاَّ نف ّوت هذه األحداث دون القيام بقراءة واعية مركزة هلا ،تسعى لتلمس
مكامن القوة ،ومعرفة مناطق الضعف؛ لتكريس أوالها يف جسد األمة ،وتاليف ثانيها.
وسعينا من أجل الوصول إىل هذه القراءة املعمقة للواقع ،واستشراف املستقبل ،أن
نق ّدم جمموعة من األسئلة لنخبة من األعالم واملطلعني؛ ليسهموا يف عملية العطاء املعريف
يكحل عني أمتنا برؤية مثارها يانعة.
والترشيد العملي هلذه النهضة الفريدة الواعدة ،ع ّل اهلل ّ
أجبديا:
ويشاركنا يف هذا املنتدى احلواري ًّ
 -مساحة الشيخ إبراهيم امليالد:

عامل دين ،باحث يف الشأن اإلسالمي ،أستاذ الدراسات العليا يف احلوزة العلمية ،من
شرق السعودية .نشر يف جمليت البصائر ،والقرآن نور ،العديد من البحوث والدراسات
الفكرية .من أعماله املخطوطة :حنن والغرب :رؤى ومواقف.
 -مساحة السيد حسن النمر:

عامل دين ،باحث يف الشأن اإلسالمي ،ناشط على املستوى الثقايف واالجتماعي يف شرق
السعودية ،نشرت له يف عدة جمالت حملية وخارجية العديد من البحوث والدراسات .من
أعماله املنشورة :تعريب عن الفارسية كتاب :التعليم والتربية يف هنج البالغة.
 -مساحة الشيخ حسني املصطفى:

عامل دين ،باحث يف الشأن اإلسالمي ،أستاذ الدراسات العليا يف احلوزة العلمية .ساهم يف
تأسيس مجلة من املناشط االجتماعية والثقافية يف شرق السعودية ،كما شارك يف تأسيس املوسوعة
اإلسالمية الكمبيوترية مبدينة قم املقدسة ،من أعماله املنشورة :أدبيات التعايش بني املذاهب.
 -الدكتورة خدجية املحميد:

باحثة يف الفكر اإلسالمي ،وناشطة سياسية يف حقوق األسرة واملرأة ،رئيسة جلنة
إنصاف املواطنة الكويتية ،كاتبة مقال أسبوعي يف جريدة األنباء الكويتية .من أعماهلا
املنشورة :موقع املرأة يف النظام السياسي اإلسالمي (رسالة دكتوراه).
 -مساحة الشيخ زكريا داوود:

عامل دين ،باحث يف الشأن اإلسالمي ،عضو اهليئة االستشارية يف جملة البصائر
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ورئيس حترير سابق .نشر له يف عدة جمالت وصحف العديد من البحوث والدراسات
الفكرية .من أعماله املنشورة :تأمالت يف احلديث عند السنة والشيعة.
 -مساحة السيد حممود املوسوي:

عامل دين ،باحث يف الشأن اإلسالمي ،مدير ممثلية املرجع املدرسي يف البحرين .عضو
هيئة التحرير يف جملة البصائر ،نشر له العديد من البحوث والدراسات الفكرية .من أعماله
املنشورة :العوملة واملجتمع ..التحديات اجلديدة وبرنامج املهام.

قراءة يف واقع األمة
﴿

ً
حراكا مجاهرييًّا
بدءا ..تشهد الساحة العربية واإلسالمية
منتدى البصائرً :
يطالب بالتغيري على املستوى السياسي ،وهذا احلراك رمبا يعرب عنه باالحتقان
الداخلي ،والنتائج اليت حققها هذا احلراك هي اإلطاحة بنظامي -تونس
ومصر -اللذين جثما على صدر األمة عقو ًدا من الزمن ،مل تشهد الساحة
العربية واإلسالمية خالهلا إال الظلم واالستبداد والتقهقر.
السؤال هو :كيف تقرؤون هذا احلراك املطالب بالتغيري من حيث دالالت
مشوليته للعامل العريب واإلسالمي ،ومن حيث تأثري العامل الدويل ،وما هي
نتائجه املستقبلية؟.

الشيخ امليالد:

ال ريب يف أن ما تشهده األمة اإلسالمية من أحداث يف اإلصالح والتغيري -حيث
احلراك القوي واملميز للشعوب العربية على وجه اخلصوص -يشكل يف جمموع دالالته
عنوان املرحلة التارخيية الراهنة ،مما جيعل من جمموع تلك األحداث املتصاعدة الظاهرة
األبرز يف سياق جممل أحداث العامل.
وهو األمر الذي يتطلب من األمة قراءة دقيقة وعميقة لتلك األحداث وما تنطوي
عليه من تطورات ودالالت؛ لتكون أقدر على التعاطي معها والعمل على توظيفها لصاحل ما
تتطلع إليه من أهداف وغايات .ولذا فإن املدخل الصحيح لإلجابة عن أي سؤال يتعلق هبذه
الظاهرة التارخيية (الثورات العربية) إمنا يتمثل فيما يلي:
ووطنيا،
وحمليا
وإقليميا
دوليا
ًّ
ًّ
ًّ
 -1مالحظة السياق التارخيي الذي تتحرك فيه األحداث ًّ
للتعرف على القواسم املشتركة لعوامل التأثري يف املنطلقات واألهداف ورمبا الوسائل.
 -2مالحظة جممل املؤثرات والعوامل اليت انبثقت عنها األحداث يف صورة حراك
منهجيا يف النظرة والتحليل عن
مجاهريي كبري يتطلع لإلصالح والتغيري ،وبالتايل االبتعاد
ًّ
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خلفية العامل الواحد.
 -3مالحظة اخلصوصيات املوضوعية لك ّل جمال وطين جتري فيه أحداث احلراك
اجلماهريي على طريق حتديد شكل احلراك وخيارته يف االستراتيجية والتكتيك.
إن أخذ هذه املحددات بعني االعتبار يف النظرة والتحليل واملوقف من شأنه أن جيعل
القراءة لظاهرة (الثورات العربية) الراهنة أقرب إىل الدقة والعمق ،الالزمني للتعرف إىل
وإقليميا.
حمليا
ًّ
خلفياهتا ،وما ميكن أن تنتهي إليه من نتائج شاملة ًّ
إن التأمل يف دالالت هذه الثورات العارمة والعريضة واملصرة على بلوغ ما تتطلع إليه
من أهداف يوقف املراقب على مجلة احلقائق التالية:
 -1وعي اجلماهري العربية وإحساسها العميق بإفالس األنظمة السياسية احلاكمة،
وفشلها يف معاجلة مشاكل الشعوب وأزماهتا السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،بعد عقود
مديدة من الزمن ،كانت األنظمة احلاكمة تظهر نفسها خالهلا مبظهر (املخلص) القادر
على صنع املعجزات للجماهري املتطلعة للحرية السياسية والرخاء االقتصادي واالستقرار
االجتماعي ،بينما ك ّل املؤشرات العلمية والواقعية تشري إىل االحندار َّ
املطرد لألوضاع العامة.
يبق من خيارات اإلصالح والتغيري إال (الثورة
 -2االعتقاد الراسخ للشعوب بأنه مل َ
الشاملة) على األنظمة السياسية احلاكمة ،واملطالبة بإسقاطها ،وإقامة البديل األفضل على
أنقاضها ،مهما كلف ذلك من تضحيات وخسائر يف األنفس واألموال.
وهو ما يكشف بطبيعة احلال عن يأس اجلماهري من حصول تغيريات شاملة وحقيقية
من دون االعتماد على خيار الثورة الشاملة.
ريا فإن من أبرز دالالت هذا احلراك اجلماهريي هو أن الشعوب العربية
 -3وأخ ً
بعد جتربة تارخيية مريرة مع أنظمتها السياسية احلاكمة ،وما قد أفرزته تلك التجربة
من تداعيات وانعكاسات (مد ّمرة)على خمتلف جوانب حياهتا السياسية واالقتصادية
واالجتماعية؛ قد أدركت بعمق الفجوة اليت تفصلها عن دينها أولاً  ،وعن عصرها ثان ًيا ،وأن
املسبب األقوى لذلك ليس هو إال األنظمة السياسية احلاكمة ،نتيجة موقفها السليب من
الدين من جهة ،ونتيجة فسادها اإلداري وجهلها بأصول التنمية وقواعدها من جهة أخرى.
وليس من شك يف أن (الطابع الشبايب) للثورات العربية يؤكد االلتفات الواعي إىل
هذه الدالالت واستخالصها من مجلة األحداث والوقائع اجلارية هنا وهناك ويف أكثر من
وطن عريب ،كما شهدناه يف تونس ومصر ،ونشهده اليوم يف بلدان أخرى كاليمن وغريه.
وأما فيما يتعلق باملوقف الدويل فينبغي االلتفات فيه ملا يلي:
 -1يسقط يف خطأ فادح من يعتقد بأن الغرب هو املحرك للثورات العربية ،أو أهنا
جزء من خمططه ،أو أهنا منبثقة عن ذلك املخطط ،أو أنه مل يفاجأ بانفجارها وكثافتها
وتسارع وتريهتا يف الوطن الواحد وبني شعوب املنطقة .وبالتايل ال جيوز حبال التشكيك
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يف أصالة الثورات العربية ،وال الطعن يف مصداقيتها من هذه اجلهة.
 -2لن يقف الغرب -بطبيعة احلال -مكتوف األيدي ليتفرج على أحداث هبذا احلجم
واقتصاديا ،بل
سياسيا
ويف منطقة هامة كهذه املنطقة ،وهي مركز مصاحله االستراتيجية
ًّ
ًّ
سيعمل بكل ما لديه من إمكانات سياسية وإعالمية وخمابراتية من أجل توظيف ما أمكن
من هذه التحوالت الكربى لصاحل ما يتطلع إليه من أهداف وغايات.
 -3أن تعي الشعوب العربية الثائرة واملطالبة باإلصالح والتغيري بأن القوى الدولية
صاحبة املصاحل الكربى يف العامل اإلسالمي والعامل العريب لن تسمح أب ًدا هلذه الثورات
الشاملة من أن حتقق شيئًا من أهدافها املنشودة إال يف إطار ما ينسجم مع ما تتطلع هي
إليه من مصاحل ،وال يتضارب مع أهدافها االستراتيجية القريبة والبعيدة.
 -4ليكن الوعي واحلكمة السياسيتني مها الرائد للثورات العربية يف املوقف من القوى
الكربى يف موقفها من األحداث اجلارية ،وكذا يف خيارات التعاطي معها ،مما ال يؤدي إىل
إجهاض الثورات وال إىل مصادرهتا أو إبعادها عن أهدافها اجلوهرية يف اإلصالح الشامل
والتغيري اجلذري .إن موقف الغرب من الثورة يف ليبيا على سبيل املثال منوذج ينبغي
استخالص النتائج والعرب منه.
وأما عن مستقبل الثورات العربية وما ميكن أن تنتهي إليه وتستقر عليه من نتائج
ومكاسب فإن املؤشرات تدلل على أن املستقبل لصاحل الثورات العربية شاء من شاء وأىب
من أىب! شريطة أن تستمر اجلماهري يف مشاركتها الثورية كما بدأت وكما هي عليه اآلن يف
الساحة ،متسلحة بالوعي واحلماسة ،وملتزمة ما استطاعت بسلمية الثورة.
إن ما قد حتقق على أيدي الثوار يف تونس ومصر ليبيا واليمن من إجنازات تارخيية
ومكاسب سياسية هلو املؤشر احلقيقي الذي جيعل الثورات العربية أكثر اطمئنانًا ملا ستكون
عليه يف املستقبل املنظور وذلك للحيثيات التالية:
 -1أهنا شعبية بك ّل ما يف هذه الكلمة من معىن من حيث اللون والسعة والعمق ،ومىت
ما كانت الثورة كذلك صعب إجهاضها أو مصادرهتا أو إخراجها عن مسارها العام.
 -2سلمية الثورات العربية وابتعادها يف طابعها العام عن خيارات العنف ،وهو ما
ينسجم وتعاليم الدين وتعاطف الرأي العام العاملي ،وهو أدعى لالستمرار والظفر باألهداف
جليا يف ثوريت تونس ومصر .وأما ما جيري
املنشودة يف اإلصالح والتغيري ،متا ًما كما رأيناه ًّ
يف ليبيا مثلاً من عنف فإمنا يتحمل مسؤولية ذلك النظام اللييب نفسه.
 -3الغطاء اإلعالمي الواسع النطاق واملواكب ألحداث الثورات يف أدق تفاصيلها آنًا بآن،
واتساعا وعمقًا ،وبالتايل اكتساهبا املزيد من
وهو ما حيافظ على تأججها ويزيدها تفج ًرا
ً
ودوليا.
حمليا ًّ
القوة والتأثري واملصداقية ًّ
 -4جناح بعض الثورات العربية فعلاً يف حتقيق بعض أهدافها األساسية يف إسقاط

aaa
aaa
111

ملف :اإلصالح والتغيير

النظام السياسي ،والعمل على إقامة نظام سياسي جديد على أنقاضه ،كما حصل يف ك ّل
من مصر وقبلها تونس ،وال خيفى ما يف ذلك من دالئل ومؤشرات جيعل ما هو ٍ
آت من
ثورات عربية أكثر تفاؤلاً باملستقبل.
السيد النمر:

ال ميكن قراءة هذا احلراك بعي ًدا عن دوافعه ،ليسهل احلديث بعد ذلك عن :مشوليته،
وتأثره بالعامل الدويل ،مث نتائجه.
لذلك سأجيب عن كل ذلك يف مقدمة وثالثة حماور .وأن ّوه إىل أن احلديث لن يكون
عن دولة بعينها وإمنا عن جممل احلراك؛ حبيث يصلح تطبيقه على كل قطر ،باستثناء
مسائل بعينها قد نشري إىل خصوصيتها يف حينه.
أولاً  :مقدمة يف الدوافع:

ميكن أن جنمل القول يف دوافع هذا احلراك يف ثالثة عوامل هي:
 -۱األسباب:

وأعين بـ(األسباب) :تلكم الدوافع العميقة اليت ميكن أن تكون مبثابة العلل البعيدة
كما تسمى يف الفلسفة .-وهذه األسباب /الدوافع متأصل ٌة يف نفوس البشر مجي ًعا واملسلمنيعم
خاصةً؛ حيث تستبشع الظلم واالستبداد والطغيان ،حىت يف حده األدىن فكيف به إذا َّ
واستشرى واستبشع .وبلداننا اليت حصل فيها حراك التغيري هي بلدان يغلب على أهلها
معرفيا على استقباح
االنتماء لدين اإلسالم وقلة منهم مسيحيون ،وتتفق ثقافة اجلميع
ًّ
ونفسيا على االمشئزاز منه.
الظلم،
ًّ
وحىت أولئك الذين ينطلقون من أيديولوجية غري دينية؛ ممن ُيومسون ويوصفون
أيضا يتبنون املوقف الرافض
بالعلمانيني أو الوطنيني وغري ذلك من أمساء وأوصاف ،هؤالء ً
ونفسيا.
معرفيا
للظلم
ًّ
ًّ
وقد اتفق اجلميع على أن بلداننا حتكمها أنظم ٌة سياسي ٌة ال تراعي العدل وتعتمد االستبداد
يف إدارة شؤون الدولة؛ وإن تفاوتت درجات هذا االستبداد وتنوعت صيغه وتلونت مربراته.
ومن مث ،فإن احلراك الشعيب املطاِلب بالتغيري من أجل التخلص من السياسة الظاملة
ورموزها كان سيحصل عاجلاً أو آجلاً ما دامت هذه األيديولوجية الدينية واإلنسانية
حاضر ًة يف وعي األمة ونفوسها.
ومن هنا ،سعت األنظمة املستبدة ،كما هو ديدن االستبداد يف كل زمان ومكان ،إىل حماربة
خصوصا والوعي اإلنساين عمو ًما؛ بوأده ،كما فعلت األنظمة امللحدة ،أو بتحريفه وتزييفه،
األديان
ً
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كما فعلت وال تزال تفعل األنظمة املنافقة؛ إذ ِّ
سم ْون بفقهاء السلطة ومثقفيها ،ليكونوا
توظف َمن ُي َّ
أدواهتا الضاربة؛ يف معركة تفتيت التدين الصادق والوعي السليم ،مبا ميلكه هؤالء السلطويون
حقا ،وإىل جانب ذلك يعملون
من قدرات شيطانية ونفوس رخيصة لقلب احلق باطلاً والباطل ًّ
على رسم صورة زاهية لطاغية هنا وآخر هناك فيلهو الناس ويشتغلون عن حقوقهم املسلوبة.
 -۲الظروف:

يوميا وتكون شغلهم الشاغل
وأعين بـ(الظروف) :تلكم العلل املتوسطة اليت ُتما َرس ًّ
رغب ًة أو رهبةً.
يوميا للحصول
واملستقرئ للواقع اإلسالمي عامة ،والعريب خاصة ،جيد أن األمة تلهث ًّ
ُ
واخلوف
على احلد األدىن مما يصنف ضرور ًة أو كمالاً  ،فاحلريُة مفقودٌة والكرامُة مسلوب ٌة
من أجهزة األمن صار هو العادة وحىت لقمة العيش حتولت إىل معاناة يبتهج الناس معها
باملعونات واهلبات .وأما ظاهرة التخلف فماثلة وال جيادل فيها إال مكابر.
وكذلك جيد املستقرئ بال مؤونة أو صعوبة أن فقدان القانون وااللتزام به هو العرف
السائد فاملحسوبيات والشللية -كما يقال -هي الطريق املتاح واأليسر للوصول إىل احلق
شرعيا مبنطق املستبد نفسه.
وإن كان
ًّ
فاملواطن إذا كان غري مصنف من مجاعة السلطة؛ الختالف مذهيب أو حزيب أو
جهوي ،...فإن أبواب األجهزة التنفيذية تكاد تكون مغلقة .فالقانون إذا كان يتيح التداول
رئيسا مدى احلياة،
السلمي للسلطة يتحول؛ بفعل املحازبني للحاكم ،إىل أداة ِّ
طيعة ُتبقي الرئيس ً
وإن طالب الناس بتغيريه أو َّ
حل قدر اهلل به فمات ُع ِّدل القانون حبيث يكون خلفه خلفه على
شاكلته فال ميثل تطلع اجلماهري وال يعكس تداول السلطة ..وكذلك إذا كان القانون جييز
تأسيس األحزاب فإن التشريعات أو األدوات التنفيذية حتول بني املعارضني واحلظوة بذلك.
وأما إذا كان القانون ال يتيح ذلك ،أعين تداول السلطة ،فعلى الناس ألاَّ يقتربوا من أصل
حقا أشبه ما يكون باحلق اإلهلي ،وإن
النظام السياسي ،فهي الشرعية واألسرة احلاكمة متلك ًّ
خائن للبالد ومفس ٌد بني العباد.
مل يقولوا ذلك صراحةً ،ومن يقترب من هذا اخلط األمحر فهو ٌ
وال يسعنا االستقصاء يف مصاديق الظروف فاألمثلة واضحة وكثرية.
 -۳املحركات:

وأعين هبا العلل القريبة اليت هي أشبه بالشرارة اليت تكون السبب املباشر يف اشتعال
النار ،فيمكن أن تتعدد ولكنها ابتدأت -تقري ًبا -بإشعال الراحل حممد البوعزيزي النا َر يف
احتجاجا على إهانته يف خمفر الشرطة على يد شرطية قيل إهنا لطمته بسبب منعه
جسده؛
ً
من بيع حاجيات بسيطة بذريعة واهية.
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فلم جيد البوعزيزي (رمحه اهلل) ًّبدا من التعبري عن سخطه واحتجاجه فاهتدى
حسب تقديره -إىل أن إحراق جسده هو الطريقة الفضلى ،ولعلها بالنسبة له كانتالوحيدة ،لبيان ما حلق به من ظلم واألسلوب الناجع الستعادة حقه السليب ،ولعله استحضر
معاناة شعبه يف تونس وأمته يف بقية البلدان.
وكذلك احتجاج شباب مصر على الظلم املستمر وخباصة عدد من الظالمات األخرية
ومنها استشهاد خالد سعيد (رمحه اهلل) يف خمفر شرطة باإلسكندرية.
ومن نافلة القول ،التأكيد على هذه األحداث ،ونظائرها يف بلدان أخرى ،هي القشة
اليت قصمت ظهر البعري.
املحور األول :مشولية احلراك:

لكي نتعرف على أن هذا احلراك سيكون له طابع مشويل من جهة ،وما هي دالالته
من جهة أخرى؟ جيب علينا أن نعرف أن األمة اإلسالمية ،ومنها العرب ،هي أمة واحدة
وإن وزعها االستعمار على دول يف معاهدة سايكس بيكو الشهرية ،لذلك ال يد ِرك هذا الواقع
َم ْن يقرأ احلدث التونسي معزولاً عن واقع األمة وكذلك احلدث املصري وهكذا احلدث
البحريين واليمين واللييب وغريها.
وكمؤشر على هذا الترابط ميكنك -عزيزي القارئ -أن تلمسه يف شعار (الشعب
يريد )...الذي تكرر يف مجيع الثورات ،األمر الذي يؤكد :وحدة األمة من جهة ،ووحدة
املعاناة من جهة ثانية ،ووحدة املعاجلة من جهة ثالثة.
لذلك أعتقد أن ما حيصل ،هنا وهناك ،هو حراك واحد وإن تعددت صوره يف جوانب
معينة ألسباب طبيعية تنبع من بعض اخلصوصيات املحلية يف هذا القُطر وذاك.
ومن نتائج هذه الوحدة هو أن ما حدث يف تونس ومصر ومت إجنازه فعلاً وبقي استثماره
ومحايته ،لن يكون مبنأى عن التأثري يف األقطار األخرى ،فهاهي ليبيا استجابت وإن تصدع حراكها
بدخول أعداء األمة بطريقة مريبة .وكذلك استجابت -قبلها -البحرين؛ وإن استشاط الطائفيون غضًبا
وسعوا يف تشويه صورة احلراك ووصمه بالطائفية وسعوا بشكل حثيث إلجهاضه .وكذلك استجابت
اليمن واليت ال تزال -حىت كتابة هذه األسطر -تراوح بني اإلجناز وبني االلتفاف على احلراك خشية أن
يكون له تأثريه القوي والسريع على دول اخلليج اليت تعاين شعوهبا ما يعانيه شعوب البلدان األخرى.
املحور الثاين :تأثري العامل الدويل:

إن العامل الدويل ال ميكن إغفاله بوجه من الوجوه يف هذا احلراك .والسؤال هو :هل
موجه من عوامل دولية؟.
إن احلراك مستقل أم أنه َّ
اجلواب :هناك يف هذا الصدد نظريات ثالث:
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النظرية األوىل :نظرية املؤامرة

ومفاد هذه النظرية هو :أن هذا احلراك إمنا هو صنيعة أجنبية .فما حصل يف تونس
ومصر وكذلك ليبيا وسوريا هو ختطيط وحتفيز من دول أجنبية ،والذين نزلوا إىل
احتجاجا على احلكومات ليسوا -عند أصحاب هذه النظرية -سوى عمالء ،ويف
الشوارع
ً
أحسن األحوال هم من فئة املغرر هبم من عمالء لدول أجنبية.
ويتبىن هذه النظرية فئتان:
 -۱السلطويون :ونعين هبم الفئة احلاكمة ومثقفوها وفقهاؤها .وقد صرح بذلك
رمسيون على مستوى رؤساء دول ونواب رؤساء ومن هم دون ذلك ،يف ٍّ
كل من تونس
ومصر واليمن وليبيا والبحرين.
 -۲املؤمراتيون :وأعين هبذه الفئة بعض املؤدجلني الذين وقعوا ،من حيث يدركون
أو ال يدركون ،يف شباك الشعور بعجز األمة التام من النهوض والثورة ،ويف شباك الشعور
بالقدرة اخلارقة لدول االستبداد حبيث يصعب إىل حد االستحالة -حسب تصورهم-
اإلذعان بأن بذور الثورة مل تستأصل من روح األمة.
النظرية الثانية :نظرية الصدق

ومفاد هذه النظرية هو :أن األمة ال تزال خبري ،فاملتدينون يعتقدون أن مثة وعو ًدا إهلي ًة
السِّي ُئ إ َّ
نص ُرُه}(((.
نص َر َّن اهللُ َمن َي ُ
ِال ِبَأ ْهلِ ِه}((( ،و {َلَي ُ
ال تتخلف تؤكد أن { َو َال َي ِحي ُق ا ْل َم ْك ُر َّ
وغري املتدينني يعتقدون أن سنن التاريخ ال تسمح هلؤالء املستبدين باالستمرار ،فلو
دامت لغريك ما وصلت إليك.
النظرية الثالثة :الوسطية:

ومفاد هذه النظرية هو :أن أسباب الثورة قد اكتملت ومثرهتا أينعت؛ باجتماع العامل
الذايت ،من حيث قوة األمة وضعف االستبداد ،والعامل املوضوعي وذلك أن الظروف الدولية
تعدلت باجتاه السماح بالتغيري برفع الغطاء عن املستبد.
وهذه النظرية يؤكدها جناح الثورة يف تونس ومصر يف زمن قياسي حيث سقط
أحدمها بعد أربعة وعشرين يو ًما والثاين يف أقل من عشرين يو ًما مع أهنما كانا تابعني
للغرب بكل ما للكلمة من معىن .وأما التابع يف اليمن فال يزال الغطاء الدويل واإلقليمي مل
يرفع عنه ،لذلك مل يسقط مع أن مجيع عوامل السقوط الداخلية قد توفرت .وأما الطاغية
يف ليبيا فال يزال الغطاء الدويل غري حمسوم بشكل حقيقي لعدم االنتهاء من حسم مسألة
((( سورة فاطر ،آية.٤٣ :
((( سورة احلج ،آيه.٤٠ :
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ما بعد الثورة فالبلد نفطي وليس كمصر وتونس واليمن.
أما البحرين فقد حصل تآمر مكشوف أجهض الثورة -مؤقًتا -حلسابات الصراع مع طرف
إقليمي هو إيران اليت ميكن أن تكون املستفيد األكرب من سقوط النظام أو ضعفه يف البحرين.
وأما احلراك يف سوريا فإن العامل الدويل متوفر متا ًما ألهنا دولة ممانعة ومؤيدة
بقوة ملقاومة إسرائيل ،لكن يبقى العامل الداخلي غري حمسوم بشكل كامل وذلك أن إسقاط
النظام ليس خيار أغلب املنخرطني يف احلراك ،بل إن بعضهم يصح القول :إنه مرعوب
خصوصا بعد وقوع الليبيني يف
من جمرد التفكري يف سقوط النظام أو السعي يف إسقاطه،
ً
ما وقعوا فيه من مواجهة تقترب من عنوان احلرب األهلية ،اليت ال يعلم مىت تنتهي ،وال
اخلسائر اليت جيب دفعها ،وال إمكانية ترميم الوضع حىت بعد أن تضح احلرب أوزارها.
شعيب
والذي أحسبه أن هذه النظرية الوسطية هي األقرب للصواب ،ففعل الثورة هو ٌّ
ِ
فاملقتضي -كما يقال يف الفلسفة -موجو ٌد ،غري أن
زمن بعي ٍد،
بامتياز وهو متوف ٌر منذ ٍ
سحب الغطاء الدويل هو الذي يتيح للفعل الثوري الشعيب أن حيقق أثره ،وذاك هو العنصر
أيضا -ارتفاع املانع ،هذا العامل مفقود.
الثاين الذي هو -بلغة الفلسفة ً
املحور الثالث :النتائج املستقبلية:

أعتقد أن هذه الثورات واالنتفاضات انتقلت باألمة من وضع إىل وضع آخر.
ألف :ومن أهم مظاهر هذا االنتقال هو ضعف السلطات عن كبت الرأي الشعيب كما
كانت تفعل يف السابق ،كما أن الشعوب مل تعد ختشى من التعبري كما كان حاهلا من قبل.
باء :ومن اآلثار املنطقية حلرية التعبري حىت يف حدودها الدنيا هو أن احلراك الفكري
سيكون أفضل من وجهني:
 -۱التفاعل مع ما يطرح من آراء ،إذ ال ميكن ألاَّ يتأثر املفكر مبا يسمع مطلقًا أو
يؤثر يف اآلخر باملطلق.
 -۲التحول يف االنتماءات الفكرية على مستوى األفراد واجلماعات ،ملا نعرفه من أن
ريا من الناس إمنا آمنوا هبذا اخليار الفكري أو ذاك نتيجة األحادية اليت مل
كث ً
جتعل بني يديه خيارات متعددة ليختار ما يراه األفضل واألجود.
أيضا هو التحول على مستوى املمارسة السياسية؛ ألن من
جيم :ومن اآلثار املنطقية ً
بعضا يف الفكر والسياسة واالقتصاد واالجتماع.
شأن حرية التعبري أن يراقب الناس بعضهم ً
دال :ومن اآلثار املنطقية هو التنمية يف أبعادها الشاملة.
وبطبيعة احلال ،فإن من نافلة القول :إن ذلك قد ال يتحقق ما مل تكن األمة على درجة
عالية من الوعي حىت ال ُتسرق ثوراهتا أو ُتخترق أو ُتعرقل .وقد ظهرت بوادر ذلك ،أعين
االختراق والسرقة والعرقلة ،يف مجيع هذه الثورات.
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الشيخ املصطفى:

يف قراءتنا العميقة لكتاب اهلل عز وجل ،نعتقد َّأن ما حيدث يف الساحة العربية تتراوح
بني اخلصوصي والكوين وهو ما يسمى بسنّة التمكني .وهي من السنن الكونية اليت ال
جيري عليها ال ِق َدم مبرور الزمن ،وال يعتريها التعطيل بفعل ظروف طارئة ،أو اعتبارات
عارضة ..فهي كغريها من السنن الثابتة إذ هي كاملوازين واملعايري والقواعد اليت من
املخفيات ،واحلكم على الكثري من الظواهر ،والتعرف إىل
خالهلا ميكن تفسري الكثري من َّ
الكثري من الدروس وال ِع َبر ..وبسنة التمكني يسهل استكشاف عوامل اهلزمية ومقومات
{س َّن َة
النصر ،وعناصر الثبات ،وإال اختلطت الرؤى ،وغابت الصورة ،واهت ّزت املعاملُ ..
هلل الَِّتي َق ْد َخل َْت ِمن َق ْب ُل َولَن َت ِج َد ِل ُس َّن ِة ا ِ
ا ِ
هلل َت ْب ِديلاً }(((.
ونعين بالتمكني هنا :بلوغ حال من النصر ،وامتالك قدر من القوة ،وحيازة شيء من
السلطة والسلطان ،وتأييد اجلماهري واألنصار واألتباع .وهو لون من ألوان الترسيخ يف
ُم ِفي َها
ُم ِفي ا َأل ْر ِض َو َج َعْلنَا َلك ْ
األرض ،وعل ّو الشأن ،وصدق اهلل حيث يقولَ { :وَل َق ْد َمكَّنَّاك ْ
ون}(((.
َم َعاِي َش َقلِيلاً َّما َت ْش ُك ُر َ
ً
ارتباطا وثيقًا
وتدور سنة التمكني يف فلك عدة سنن كونية أعم منها ،بيد ّأن هلا
أساسا على قيمة أصيلة يف الفكر اإلسالمي وهي قيمة
بسنة التمكني ،وهي مبفهومها تعتمد ً
فإن دولة الظلم ساعة .وهذه السنن هي:
العدل ،فبالعدل تستقر األمور وبغريه ّ
 سنة الصراع بني احلق والباطل. سنة التداول. سنة التدافع.أولاً  :س ّنة الصراع بني احلق والباطل:

وأن هذه سنة
تبين ّأن الكون قائم على التنازع بني احلق والباطل(((ّ ،
وردت آيات كثرية ِّ
من سنن اهلل يف األمم واألفراد.
وتقرر هذه اآليات َّأن هذه السنّة جارية على إقرار احلق وإحقاقه يف التكوين ،وإزهاق
ِّ
وأن الباطل يفىن وُيعفى أثره ،ويبقى احلق متجل ًيا؛ إذ الدولة يف هناية
الباطل وإبطالهّ ،
املطاف له ،وإن كانت للباطل جولة أحيانًا.
ً
وربطا هلذه السنّة الكونية بسنّة التمكني نستطيع أن نقرر ّأن الباطل ،وإن راج يف
((( سورة فاطر ،آية.43 :
((( سورة األعراف ،آية.10 :
((( سورة األنعام ،آية ،34 - 33 :سورة األنفال ،آية ،8 - 7 :سورة األعراف ،آية ،128 :سورة األنبياء،
آية 18 - 16 :و  ،107 - 105سورة الرعد ،آية ،17 - 16 :سورة الصافات ،آية.176 - 171 :
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البداية ِب ِح َيلِ ِه وخداعه ،فال بد أن ينقشع يف النهاية ،حتقيقًا لسنّة بقاء احلق وزوال الباطل،
بيد ّأن حتقق ذلك يف واقع الناس ال بد أن يكون بشرطه ،وهو متسك أهل احلق حبقهم
ألن ذلك هو سبيل تزلزل الباطل واندثاره.
والصرب عليهّ ،
ثانيًا :س ّنة التداول:

ّإن نظام احلياة الدنيا قد قام على أال تدوم على حال واحد ،أو تسري على وترية
واحدة دون االبتالء فيها مبا حيق احلق ويبطل الباطل ،ومييز الطيب من اخلبيث واملطيع
من العاصي واملصلح من املفسد .ويف سبيل حتقيق ذلك اقتضت احلكمة اإلهلية أخذ الناس
بسنة التداول يف هذه احلياة ،حبيث يرفع أقوا ًما ويضع آخرين.
ً
اعتباطا ،مبعىن من اختذ
بيد ّأن هذا التداول يقع من خالل سنن وقوانني وليس
أسباب التمكني دالت له الدنيا ميقتضى سنة اهلل يف خلقه ،ومن أعرض عن هذه األسباب
وسنة اهلل فيها دالت عليه احلياة ،فُيهزم وُيقهر.
ومن َث ّم فسنن التمكني تدور يف فلك سنّة التداول ،وتنطوي حتت مقتضياهتا ،فسنّته
سبحانه وتعاىل -يف احلياة أن ليس فيها منتصر دائ ًما حىت لو كان رسولاً من ِقبل اهلل ،وليسفيها مهزوم دائ ًما حىت لو كان هذا املهزوم كاف ًرا باهلل .فاحلضارات انطلقت يف املجتمع اإلنساين
من خالل األسباب اليت تبين احلضارات ،وتسقط احلضارات من خالل أسباب سقوطها.
فالدولة ال تكون لفريق دون آخر جزافًا ،وإمنا تكون ملن عرف أسباهبا ورعاها حق
رعايتها ،ولذلك جاءت اآلية الصرحية الدالة على تلك السنّة وسط اآليات اليت تقص أحداث
غزوة أحد ،وما أحرزه املسلمون يف أوهلا من نصر ،مث دالت عليهم الدائرة عندما أخلّوا
ُم ق َْر ٌح َف َق ْد
بأسباب النصر ووقعوا يف شراك إغفال هذه السنة ..يقول تعاىل{ :إِن َي ْم َس ْسك ْ
األيا ُم ُن َدا ِوُل َها َب ْي َن الن ِ
ُم
َّاس َوِل َي ْعل ََم ا ُ
هلل الَّ ِذ َ
َم َّس ا ْل َق ْو َم ق َْر ٌح ِّم ْثلُ ُه َوِتْل َك َّ
ين آ َمنُوْا َوَيَّت ِخ َذ ِمنك ْ
ُش َه َداء َواهللُ َال ُي ِح ُّب َّ
ين}(((.
ين آ َمنُوْا َوَي ْم َح َق ا ْلكَا ِف ِر َ
ني * َوِلُي َم ِّح َص اهللُ اَّل ِذ َ
الظاِل ِم َ
فإن املنطق
فإذا كان أعداء اإلسالم يتحدثون عن بعض التجارب الفاشلة أو املنحرفةّ ،
املوضوعي يفرض عليهم االلتفات إىل ّأن اهلل مل يرد لإلسالم أن يؤكد وجوده بالغيب،
فإن اإلسالم يتحرك كما يتحرك غريه من
ولكن بالوسائل اإلنسانية الواقعية ،وبذلكّ ،
األفكار والتيارات واملبادئ األخرى ،يف خضوعه للقوانني املوضوعة يف احلياة من السنن
التارخيية يف حركة املجتمعات ،والظروف املتنوعة اليت قد تفتح الساحة على الفكرة وقد
تغلقها عنها ،وقد هتيئ هلا مساحة حمدودة يف عامل النظرية والتطبيق.
ومر به كسرى
وجاء يف حكمة أهل فارس ّأن حكي ًما
ًّ
فارسيا كان عمرُه تسعني سنةَّ ،
وهو يغرس النخيل ،والنخيل حتتاج إىل مدة طويلة حىت ينتج ،فقال له كسرى :عمرك
((( سورة آل عمران ،آية.141-140 :
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تسعون سنة وتغرس خنلاً ! هل تؤ ّمل أن تأكل من هذا النخل؟! فأجابه :غرسوا فأكلنا،
ونغرس فيأكلون .فك ّل جيل حيقق من جهده للجيل اآلخر ما يستطيع من نتاج ،ليعطي
اجليل اآلخر نتاجه للجيل الذي بعده ،وهكذا ،فاألجيال تتكامل هبذا ،واحلضارات تقوم على
هذا األساس ،ك ّل جيل يعطي من جهده شيئًا للحضارة ،ويعطي من جهده شيئًا للمستقبل.
ومن منطلق أمهية هذه السنّة والتحذير من الغفلة عن كنهها ومغزاها عاب القرآن الكرمي
على املنافقني عدم فهمهم لسنة التداول ،وبّين ّأن عدم فهمها واالنصياع ملدلوهلا إنّما هو من
صفات أهل اجلاهلية املتخبطني .فقال تعاىل عن هؤالء املنافقني يف سياق عرضه قصة غزوة
ُّون ِبا ِ
ُون َه ْل َلنَا ِم َن
هلل َغ ْي َر ال َْح ِّق َظ َّن ال َْج ِاهلَِّيِة َيقُول َ
ُس ُه ْم َي ُظن َ
أحدَ { :و َطاِئ َف ٌة َق ْد أَ َه َّم ْت ُه ْم أَ ْنف ُ
ُون ِفي أَ ْنف ِ
ون ل َ
َان َلنَا ِم َن
ُون ل َْو ك َ
َك َيقُول َ
ُس ِه ْم َما لاَ ُي ْب ُد َ
الأَْ ْم ِر ِم ْن َش ْيٍء ق ُْل إ َِّن الأَْ ْم َر ُكلَّ ُه لهلِ ِ ُي ْخف َ
ين ُكِت َب َعَل ْي ِه ُم ا ْل َق ْت ُل إِلَى َم َض ِاج ِع ِه ْم
الأَْ ْم ِر َش ْيٌء َما ُقِتْلنَا َه ُاهنَا ق ُْل ل َْو ُك ْنُت ْم ِفي ُبُيوِتك ُْم َل َب َر َز الَّ ِذ َ
ِ (((
َوِلَي ْبَتلِ َي اهللُ َما ِفي ُص ُدو ِرك ُْم َوِلُي َم ِّح َص َما ِفي ُقلُوِبك ُْم َواهللُ َعلِي ٌم ِبذ ِ
الص ُدور} .
َات ُّ
وأن
فإن املؤمن املتبصر يدرك حقيقة سنة التداول وارتباطها بسنة التمكنيّ ،
وهلذا ّ
وأن للنصر أسبابه وشروطه وسننه
هذه الثانية من مظاهر األوىل وجزئياهتا وأمثلتهاّ ،
اليت َّبينها اهلل عز وجل يف كتابه.
ً
ثالثا :س ّنة التدافع:

فكريا كان
وتتمثل -يف ضوء الواقع املعاصر -يف رفض سيطرة قوة واحدة على العاملًّ ،
عمليا ،مما مينع على صعيد القناعة والواقع من مضي هذه القوة يف سيطرهتا
الرفض أم ًّ
اليت لو حتققت خلنقت احلريات وظلمت الشعوب وقمعتها يف فكرها وحرية معتقدها الديين
الذي هو من أبرز مظاهر احلرية الفكرية.
ولذا يذكر القرآن الكرمي ّأن شرعية اجلهاد والدفاع عن الدين واألرض وال ِعرض سنة
من سننه الكونية اليت أقام عليها دعائم العمران واالستقرار يف الوجود كله يف كل جيل وأمة
شر الظاملني
وعصر ،وأنه ُيدفع بسنة التدافع بني أهل اخلري والصالح وأهل الشر والفساد ُّ
وفساد املفسدين ،ويف ذلك يأيت قوله تعاىلَ { :ول َْوال َد ْف ُع ا ِ
َّاس َب ْع َض ُه ْم ِب َب ْع ٍض َل َف َس َد ِت
هلل الن َ
ني}(((.
ا َأل ْر ُض َوَل ِك َّن اهللَ ذُو ف ْ
َض ٍل َعلَى ا ْل َعاَل ِم َ
أي :لوال ّأن اهلل يدفع أهل الباطل بأهل احلق وأهل الفساد يف األرض بأهل اإلصالح
فيها ،لغلب أهل الباطل واإلفساد يف األرض وبغوا على الصاحلني وأوقعوا هبم حىت يكون
هلم السلطان وحدهم ،فتفسد األرض بفسادهم!!.
ومما سبق يتبني لنا ّأن القتال املشروع سبب لعمارة األرض وعدم فسادها ،من حيث
((( سورة آل عمران ،آية.154 :
((( سورة البقرة ،آية.251 :
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إنه حتيا به حقوق اجتماعية حيوية لقوم مستذلني ،ال من حيث يتشتت به اجلمع(((.
وقد يتحقق سنّة التدافع بأن يسلط األكثر فسا ًدا على األقل منه يف فساده مبقتضى سنة
اهلل عز وجل يف ابتالء أهل الباطل مبثلهم أو مبن هو أشد منهم يف باطلهم .والشاهد على
الظاِل ِمنيَ َب ْع ًضا ِب َما كَانُوا َيك ِ
ذلك من القرآن قوله تعاىلَ { :و َك َذِل َك ُن َولِّي َب ْع َض َّ
ون}(.((1
ْسُب َ
وجممل القولّ :إن هذه السنّة -بطريقيها اللذين ذكرنامها -هلا ارتباط وثيق بسنة
النصر واهلزمية ،حيث يتم النصر ألهل احلق على أهل الباطل من خالل الطريق األول يف
حالة استعداد املؤمنني وأخذهم بأسباب النصر ،أما يف حالة ضعف املسلمني إىل احلد الذي
ال ميكنهم فيه من جماهبة أعدائهم فإهنم يستطيعون استمداد فضل اهلل يف الغلبة على
عدوهم من خالل الطريق الثاين لسنة التدافع.
وخالصة القول :تبني لنا االرتباط الوثيق بني السنن الثالث ،وبني سنة التمكني ،وكيف
تنبين هذه األخرية وتدور يف فلك تلك الثالث.
جترد طاقاتك كلّها على
فهل تريد أن ينصرك اهلل؟! عليك إذًا أن تنصر اهلل ،أي :أن ِّ
مستوى ما متلك من ختطيط وحركة ،ووسائل ،لتنصر كلمة اهلل اليت تنطلق من خالل
الصال َة َوآَت ُوا
رساالت اهلل ،والذين ينصرون اهلل هم {الَّ ِذ َ
ين إ ِْن َمكَّن ُ
َّاه ْم ِفي ا َأل ْر ِض أَقَا ُموا َّ
ُ ِ (((1
الزكَا َة َوأَ َم ُروا ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وف َوَن َه ْوا َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َولهلِ ِ َعا ِق َبُة األ ُمور}  .فهؤالء هم الذين تبقى
َّ
حركتهم يف خط الرسالة حىت بعد االنتصار.
ين
فالثورة على النفس أصل قيمي يف اإلسالم؛ ّ
ألن اهلل سبحانه وتعاىل يقولَ { :واَّل ِذ َ
(((1
ني}  ،الذين ينطلقون من خالل جهاد
َج َاه ُدوا ِفينَا َل َن ْه ِدَي َّن ُه ْم ُسُبَلنَا َوإ َِّن ا َ
هلل َل َم َع ا ْل ُم ْح ِسِن َ
ليجسدوا اإلحسان لإلنسان وللحياة ،وهكذا رأينا ّأن الرسول - Cفيما روي
النفس ّ
َض ُوا ال ِْج َها َد الأَْ ْص َغ َر
عنه -قال ألصحابه بعدما رجعوا من إحدى املعاركَ « :م ْر َح ًبا ِب َق ْو ٍم ق َ
(((1
ول ا ِ
النف ِ
هلل! َو َما ال ِْج َها ُد الأَْ ْك َب ُر؟ .ق َ
ْس»  .وقد
َوَب ِق َي ال ِْج َها ُد الأَْ ْك َب ُرِ .قي َل َيا َر ُس َ
َالِ :ج َها ُد َّ
«ح ِ
ُوها َق ْب َل أَ ْن ُتو َزنُوا.((1(»..
اسُبواَ ،و ِزن َ
ُسك ْ
وردَ :
ُم َق ْب َل أَ ْن ُت َح َ
اسُبوا أَ ْنف َ
أكد القرآن الكرمي ّأن اإلنسان هو األساس يف عملية التغيري ،وهو املسؤول عن
وقد َّ
ِّ
كل الواقع السليب واإلجيايب ،سواء على مستوى التاريخ أو على مستوى احلاضر واملستقبل،
(((1
{إن اهللَ لاَ ُي َغِّي ُر َما ِب َق ْو ٍم َحَّت ٰى ُي َغِّي ُروا َما ِبَأ ْنف ِ
ُس ِه ْم}  .ويف اجلانب
ويف ذلك قوله تعاىلَّ :
((( امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،2ص.306
( ((1سورة األنعام ،آية.129 :
( ((1سورة احلج ،آية.41 :
( ((1سورة العنكبوت ،آية.69 :
( ((1الفروع من الكايف ،ج ،5ص.12
( ((1وسائل الشيعة ،ج ،16ص.99
( ((1سورة الرعد ،آية.11 :
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السليب { َذِل َك ِبَأ َّن اهللَ ل َْم َي ُك ُم َغِّي ًرا ِن ْع َم ًة أَ ْن َع َم َها َعلَى ق َْو ٍم َحَّتى ُي َغِّي ُروا َما ِبَأ ْنف ِ
ُس ِه ْم}(،((1
أيضا قولهَ :
َس َب ْت أَ ْي ِدي
ويف جانب تفسري الواقع السليب ً
{ظ َه َر ا ْل َف َسا ُد ِفي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر ِب َما ك َ
(((1
الن ِ
ون}  .إننا نفهم من ذلك كلهّ ،أن مسألة
َّاس ِلُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َض الَّ ِذي َع ِملُوا َل َعلَّ ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
الثورة على النفس أساسية يف عملية تأصيل القيمة اإلنسانية يف الواقع على مستوى الفرد
ُم َم ْسؤُو ٌل َع ْن َر ِعَّيِت ِه»(.((1
ُم َرا ٍع َو ُكلُّك ْ
أو مستوى املجتمع ،على أساس « ُكلُّك ْ
فالثورة على النفس -اليت متِّثل جهاد النفس ،والثورة على االحنراف اليت متثل النهي
عن املنكر ،والثورة يف ّ
خط اإلصالح الذي ميثل األمر باملعروف ،-هي عناوين شرعية ميكن
أن تعطيها تعابري جديدة أو معاصرة ،لكنّها تبقى متثل احلقيقة ،وهي َّأن على اإلنسان ألاَّ يكون
ريا
حماي ًدا أو ال مبال ًيا ،ففي احلديث عن اإلمام موسى بن جعفر الكاظم  Eأنه قال« :أبلغ خ ً
فإن رسول اهلل  Cهنى أن يكون املرء إ ّمعة ،قلت :وما اإل ّمعة؟
ريا وال تكن إ ّمعةَّ ،
وقل خ ً
قال :ال تقل :أنا مع الناس وأنا كواحد من الناسَّ ،إن رسول اهلل  Cقال :يا أيها الناس!
إمنا مها جندان ،جند خري وجند شر ،فال يكن جند الشر أحب إليكم من جند اخلري»(.((1
إذًا ليكن لك رأي وموقف ينطلق من مبادئك اليت تؤمن هبا ،سواء وافقك الناس أو خالفوك.
نعم ،لقد دفع اهلل الناس يوم  25يناير وكسر يف قلوب الناس حاجز اخلوف فاستطاعوا
أن ُيسقطوا النظام.
الدكتورة املحميد:

ما دام احلوار يف احلراك السياسي املستجد يف املجتمعات العربية ،فلنحدد ابتدا ًء معاين
املفردات األساسية اليت يدور حوهلا احلديث من قبيل :املجتمع ،احلراك االجتماعي.
املجتمع :هو كل جمموعة من أفراد البشر الذين يعيشون يف منطقة جغرافية واحدة،
مستفيدين من بيئتها الطبيعية ،ويترابطون فيما بينهم بآداب وتقاليد وعادات مشتركة،
وحيكم حياهتم نظام وقوانني ختصهم.
احلراك االجتماعي :ونعين به احليوية والفاعلية اليت ميكن أن يوصف هبا جمتمع
ما يف مساره حنو التغري والتط ّور يف أوضاعه الفكرية وعاداته وتقاليده وقوانينه ونظمه
وأوضاعه السياسية واالجتماعية كافة.
وقبل اإلجابة عن السؤال لنق ّرر حقيقة مهمة وهي:
أنه كما للفرد وجود أصيل ،كذلك املجتمع له وجود أصيل .مبعىن أن الفرد كما له
( ((1سورة األنفال ،آية.53 :
( ((1سورة الروم ،آية.٤١ :
( ((1حبار األنوار ،ج ،72ص.38
( ((1جممع البيان ،ج ،10ص.494
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إدراك وشعور ،وقوة وضعف ،وموت وحياة ،وطاعة وعصيان وصحيفة أعمال ،ومصري
وعقاب وثواب ،فإن املجتمع له كل ذلك.
يف سورة األنعام آية ( )108قال الباري عز وجلَ { :ك َذِل َك زََّينَّا ِلك ِّ
ُل أُ َّم ٍة َع َمَل ُه ْم ُث َّم
ون} ،اآلية الكرمية تبني أن لكل جمتمع -وقد
إِل َٰى َرِّب ِهم َّم ْر ِج ُع ُه ْم َفُينَِّبُئ ُهم ِب َما كَانُوا َي ْع َملُ َ
عربت عنه بلفظ األمة -إدراك وشعور اجتماعي وذوق إدراكي خيتص به ،وتبعًا لذلك له
مقاييسه اخلاصة يف احلكم على األمور.
ويف قصة مثود الذين عمد أحدهم إىل عقر ناقة صاحل  Fفنسب القرآن عمل هذا
َس َّو َاها}(.((2
الفرد إىل القوم بأمجعهمَ { :فك ََّذُبوُه َف َع َق ُر َ
وها َف َد ْم َد َم َعَل ْي ِه ْم َرُّب ُهم ِبذَنِب ِه ْم ف َ
فاعتربهم بذلك مجيعًا جمرمني ومستحقني للعقاب؛ ألن ذنب الفرد هذا هو مثرة
للجو االجتماعي والروح اجلماعية اليت ترضى به وتدفع حنوه ،فيباشر املجرم إرادته يف
اجلرمية كجزء من إرادة وتصميم اجلماعة.
ويف سورة األعراف ،آيةَ { :34 :وِلك ِّ
ون َس َاع ًة
ُل أُ َّم ٍة أَ َج ٌل َفإِذَا َجاء أَ َجلُ ُه ْم َال َي ْسَت ْأ ِخ ُر َ
ون}.
َو َال َي ْسَت ْق ِد ُم َ
فكما أن احلياة االجتماعية واقع وحقيقة فإن موت املجتمع واقع أيضًا وحقيقة .وكما
أن هنا صحيفة أعمال ختص كل فرد ،فهناك صحف أعمال أيضًا للمجتمعات فيدعى كل
ُل أُ َّم ٍة َجاِث َي ًة ك ُّ
جمتمع يف اآلخرة إىل كتابهَ { :وَت َرى ك َّ
ُل أُ َّم ٍة ُت ْد َعى إِلَى ِكَتاِب َها ا ْل َي ْو َم ُت ْج َز ْو َن
ون}(.((2
َما كُنُت ْم َت ْع َملُ َ
حي متطور يف خصائصه وأوضاعه ،وقد أسهمت وسائل
إذن املجتمع البشري كائن ّ
االتصال اإللكتروين املعاصرة يف ربط املجتمعات وتبادل اخلربات والتجارب والثقافات،
عجل يف إحداث التغريات الفكرية
وس ّرعت بشكل فائق يف تدفق املعلومات واألخبار ،مما ّ
واالجتماعية يف حياة الشعوب .وقد أثبتت الدراسات االستراتيجية فعالية وسائل االتصال
يف تسريع إحداث التغيري.
جمسدًا
شرارة التغيري انبعثت من جسد البو عزيزي الشاب التونسي الذي أحرق نفسه ّ
الرفض حلياة تراكم فيها الظلم واالستبداد والقسوة ،فأيقظت هذه الشرارة النريان الكامنة يف
قلب شعبه ،فهب ثائرًا حىت متكن من إسقاط نظامه املستبد .وللتشابه الكبري يف منطية معظم
احلكومات العربية يف طبيعتها التسلطية وأوضاع جمتمعاهتا املعيشية املتدنية بسبب فقدان العدالة
يف توزيع الثروة وترشيد التنمية ،سرت موجة الثورات الشبابية والشعبية إىل العديد من الدول
العربية ،فكان الصدى األول للثورة التونسية يف مصر ،مث ليبيا والبحرين واليمن وسوريا.
مؤشرات األحداث يف تونس ومصر كانت ذات دالالت موضوعية على األسباب الواقعية
( ((2سورة الشمس ،آية.١٤ :
( ((2سورة اجلاثية ،آية٢٨ :
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ملعاناة شعوهبا ،اليت كانت وراء مطالبها بإسقاط أنظمتها القائمة وجناحها يف ذلك ،هذا وإن
بدت املحاوالت احلثيثة من الدول الغربية ذات االرتباط املصلحي بوجود األنظمة املستبدة
أن تركب موجة هذه الثورات الشعبية بتعيني بدائل حملية للسيطرة على مفاصل السلطة
اجلديدة وإحرافها عن مسارها املأمول إلعادة اللعبة القدمية بوجوه جديدة ال ختتلف يف
حقيقتها عن السابقة املُسقطة .وقد تفطن حراك الوعي املتصاعد واليقظ يف البلدين لتجديد
ثورته ورفض األقنعة واإلصرار على الوصول ملطالبه بأيدي نظيفة.
وحيث إن سياسة الدول الكربى ال تسري إال وفق دراسات استرياتيجية ترسم
منظورها وحتركها الداخلي واخلارجي وفقًا ملصاحلها ،ومؤشرات هذه الدراسات تقطع
بسريان موجة الثورات يف العامل العريب للتشابه يف الظروف ،مث إن هذه الدول ال ميكن
أن تف ّرط مبصاحلها السياسية واالقتصادية فيما لو أطاحت الشعوب باألنظمة العميلة اليت
تس ّهل امتصاص ثرواهتا وحتويلها لألجنيب ،لذا سارعت للعمل على كبت بعض هذه الثورات
أو حتويل مسارها ،بل استثمرت األجواء السياسية الثورية يف العامل العريب للعمل على
اإلطاحة بأنظمة املمانعة لإلتيان بأخرى ختدم أجندهتا ضمن قواعد اللعبة اجلديدة اليت
تقررها إلنقاذ اقتصادها ودعم سياساهتا التوسعية.
ولكون املجتمع كائن حي كما ذكرنا يف مطلع اإلجابة ،فإنه كما تسري عليه قوانني
احلياة ،فإنه أيضًا حتكمه قوانني التكامل ،وسيستمر احلراك االجتماعي والسياسي للشعوب
نوعيا يف الوعي والقدرة على الصمود يف مقابل الظلم ،والصرب
املغلوبة حم ِدثًا تراكمًا ًّ
واملثابرة والتضحية لتحقيق العدالة االجتماعية حىت بلوغ النصر وحتقيق اآلمال.
الشيخ الداوود:

ميثل احلراك اجلماهريي احلادث اآلن النتيجة الطبيعية لسعي الشعوب حنو حتقيق
رغبات لطاملا كبتتها األنظمة القمعية اليت أفرزهتا معاهدة تقسيم األمة سايكس بيكو،
وسوف تبقى األمة يف حراك متواصل إىل أن يتم تشكيل أنظمة ُت ِّ
مثل إرادهتا؛ ألن ما
نشاهده اليوم من حتكُّم مبصائر ومقدرات ومستقبل األمة يتم من خالل أفراد وصلوا
للسلطة لتحقيق إرادة املستعمر الغريب ،الذي رأى أن إدارته املباشرة للشعوب العربية ال
ُتحقِّق مصاحله اآلنية واملستقبلية ،فأوجد أنظمة عميلة له ،وتفنن يف تقدميها لألمة،
فبعضها ألبسها لباس احلداثة واملعاصرة والتطور املوهوم الذي متثل يف حماربة لغة األمة
وتراثها كأتاتورك تركيا وشاه إيران ،وبعضها قدمها كمدافع عن القومية العربية وممثل
هلا ،وبعضها ألبسها لباس الدين وتطبيق الشريعة.
وكان أخطر األنظمة املستبدة هي اليت َّادعت أهنا تسعى لتطبيق الشريعة وأهنا متثل
حرفة عن قيم ومبادئ اإلسالم
رؤية الدين ،وضللت الناس من خالل بث وترويج رؤية ُم َّ
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حىت ختضع الناس إلرادهتا وسلطتها القمعية ،اليت أصبح تطبيق احلدود أداهتا لقتل وترويع
وإخضاع الناس ومن يعارضها باسم الدين ،لكن احلقيقة أن الدين من أهم أصوله الفكرية
متثيل السلطة إلرادة األمة وحتقيق العدالة االجتماعية من خالل توزيع عادل للثروات ،وال
ميكن أن متثل السلطة إرادة اجلماهري إال إذا نتجت من خالل اقتراع مباشر.
وال يوجد نظام أو سلطة يف عاملنا العريب ميثل حقيقة اإلرادة الشعبية ،فمن املحيط
إىل اخلليج نرى أن النظم احلاكمة هي بقايا معاهدة تقسيم األمة ،وهي تتسم باالستبداد
والديكتاتورية ،وأهنا فرضت على األمة خالف إرادهتا ،وهلذا ميكننا القول :إن احلراك
اجلماهريي الذي نراه اليوم يف تونس أو مصر وليبيا وسوريا واليمن والبحرين سوف
ميتد لكل األقطار العربية ،ولن يتوقف إال بعد أن ُيحقق غاياته املشروعة ،وهو بناء أنظمة
يفرزها الشعب من خالل صناديق االقتراع ،ولن ُتجدي السلطات املستبدة أي حلول ترقيعية،
ولن ُتسكت الشعوب بعض اهلبات املادية؛ ألن املطلب احلقيقي هو حتقيق الكرامة واحلرية
واملشاركة الفاعلة يف رسم املستقبل.
أما تأثري العامل الدويل فيمكن أن يسهم يف تسريع االنعتاق من ربقة األنظمة القمعية،
لكنه لن يستطيع أن ُيوقف إرادة األمة يف الوصول ألهدافها ،فال أمريكا وال الدول األوربية
تستطيع اآلن إيقاف مسرية األمة املطالبة باحلرية والكرامة والعزة وبناء جمتمع متطور ،بل
أعتقد أن حركة الشعوب العربية تسري اآلن حنو بناء أمة الشهود احلضاري لتصبح األمة من
جديد رائدة يف امليادين املعرفية وتأصيل احلريات يف فكر وثقافة وواقع الشعوب ،وبالتايل
تكوين رؤية حضارية شاملة تنتفع هبا مجيع األمم.
السيد املوسوي:

بعد أن مر العامل العريب حبقبة سبات عميقة َّ
انشل فيها احلراك السياسي احلقيقي املؤدي
إىل التغيري والتطوير يف األنظمة والوجوه والسياسات ،فقد استفاق على صبح مشرق أشعل فيه
روحا جديدة قد دفعت إىل خلق وعي جديد ،يؤسس واق ًعا متفوقًا على واقع السبات والنكوص
ً
والتقهقر .يف هذه اللحظة التارخيية اهلا ّمة اكتشفت املجتمعات العربية أن بداخلها قد انطوى
العامل األكرب ،القادر على إحداث تغيري نوعي يف حياته ويف اهتماماته وواقعه السياسي.
الشعوب كما تؤثر فيها جتارب الفشل واهلزائم سل ًبا ،فإن تأثري النجاحات واالنتصارات
إجيابيا يبعث على األمل .وتلك الطفرة اإلجيابية اليت حصلت ال ميكن أن
سيولد شعو ًرا
ًّ
ننسبها إىل اآلخر املتمثل يف الغرب ،فهذا خبس لقدرات اإلنسان من حيث هو إنسان قد
خلقه اهلل تعاىل بقدرات متساوية ،ومن أهم دالئل أن هذه الطفرة هي طفرة داخلية بشكل
كبري ،أن الثورات والتحركات واملطالبات انتقلت من بلد إىل آخر بسرعة ال ميكن للغرب
أن يديرها أمجعها يف آن واحد ،بل وإننا جند أن التحركات قد انتقلت إىل مناطق ال يرغب
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الغرب يف حصول تغيري جذري فيها ،مما يتسبب يف ضعفها يف تلك املناطق احلليفة ،سواء
كان أصل التغيري ليس يف صاحلها أو سعة التغيري ونوعه ومداه.
ولكننا ال ميكن أن نتجاهل االستفادة من الواقع الدويل يف التشجيع على التق ّدم
وحتقيق مكاسب لصاحل الشعوب ،باعتبار أن التجارب الغربية متقدمة بشكل كبري وملحوظ
على التجارب العربية املتسلطة ،وكذلك االستفادة من القوانني واملنظمات احلقوقية ملمارسة
الضغط على الدكتاتوريات اليت حتاول أن ُتخفي جرائمها عن املجتمع الدويل.
ومن دون أدىن شك ،إن القوى الغربية حتاول التدخل يف الشؤون العربية يف واقع
الرخاء ،وهي يف واقع الشدة وعند حلظات التحوالت املحتملة أكثر اهتما ًما للتأثري يف
مسارات اجلهود لكي تكون يف صاحلها .ولكن ليس كل ما يتمىن الغرب يدركه ،لذلك جند
التخبط يف املواقف ،وكيف أن الشعوب أرغمت القوى الدولية على جماراة إرادة األمة يف
مطالبها عندما تكون األمة قوية وثابتة على مطالبها بشكل واضح.
أما فيما يتعلق بالتأثري املستقبلي والنتائج اليت من املمكن أن يتحصل عليها املجتمع
العريب بسبب هذه الثورات ،فإنه من دون أدىن شك ستساهم يف إنضاج التجربة يف احلكم
لتتطور لتكون جتربة يف صاحل اإلنسان ويف دعم التنمية احلقيقية اخلارجة عن دائرة التبعية
واالعتماد على اآلخر ،عندها ميكن أن نستبشر مبستقبل يساهم أبناء الوطن يف بناء هويتهم
واستقالليتهم اليت تؤهلهم للدخول إىل ميدان جتاذب احلضارات وتنافسها وتكاملها.
ومن جهة أخرى فإن احلاضر املع ّبر عن روح الكرامة واإلباء وحتدي سياسات الظلم
اإلنسان العزمي َة يف املستقبل ،باعتباره جتربة
والطغيان ،سيكون هو التاريخ الذي يستمد منه
ُ
إجيابية حىت لو مل تتحقق كل طموحاته وآماله.

من أجواء احلراك
﴿

موصلة ،ويدور
منتدى البصائر :الوصول إىل الغاية ال يتم من دون وسائل
ِ
حاليًّا حوار ساخن حول أساليب العمل التغيريي على الساحة اإلسالمية ،فهناك
من يطرح األسلوب الصدامي (األمنوذج اللييب) ،وهناك من يتبىن أساليب
سلمية قوامها املظاهرات ،ورمبا ترقت إىل العصيان املدين (األمنوذج التونسي
واملصري) .ومن جهة أخرى جند أن املشهد السياسي يكشف عن حضور العامل
الدويل يف حراك املجتمعات ،فما هي الوسائل املالئمة لإلصالح يف األمة؟.

السيد املوسوي:

إن مناقشة اخليارات اآللية يف العمل السياسي ميكن النظر إليه من جهتني:
اجلهة األوىل :املشروعية ،وهذه اجلهة ستغلّب العمل السلمي واملدين على العسكري
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والصدامي؛ ألن العمل العسكري له شروطه اإلضافية وله حماذيره املختلفة ،أما العمل
السلمي فإن مساحة إباحته ورجحانه أوسع .وال يعنينا الدخول يف اجلدل الفقهي والقانوين،
ألنه سريتبط بالظروف املوضوعية املتغرية من مكان إىل آخر.
اجلهة الثانية :وهي اجلهة اليت ينبغي تسليط الضوء عليها ،هي جهة التأثري وسعته
متاحا للجميع املشاركة
ومشوليته ،ففي هذه اجلهة نرى أن خيار الصدام والعسكرة لن يكون ً
يف عملية التغيري ،إمنا هو منحصر يف فئة معينة هي اليت متتلك القدرات ،ومن جهة أخرى
فإن اخليار العسكري ال ميكن أن يستمر إال إذا كانت له جهة ترفده باآلليات أو أن يكون
هو ذاته صاحب إمكانات هائلة ،وهذا ما تفتقر إليه املجتمعات العربية ،ألن الوضع السياسي
املتأزم أفرز مشكلة الفقر وتدين املعيشة يف تلك املجتمعات بشكل عام.
أما العمل السلمي بأدواته املختلفة ومنها العصيان املدين واإلضرابات واملسريات االحتجاجية
واالعتصامات طويلة املدة ،فإن بإمكان كل أفراد الشعب بكل فئاته العمرية ،أن يساهم فيه
ويقدم فيه جمهو ًدا ،إال أن األسلوب السلمي يف اإلصالح والتغيري حيتاج إىل عامل مهم يالزمه،
وهو العامل اإلعالمي ،فإن اآللة اإلعالمية هي املغذي احلقيقي واملهم للعمل السلمي ،ومن
دونه فالفائدة ال ترجتى بشكل جدي ،ولقد شهدنا عمليات استخدام اإلعالم املوجه واملوصل
إىل اجلهات املعنية لكي تكون تلك اجلهات هي عامل ضغط وعامل مؤثر يف عملية التغيري،
ومن هنا فإن الرؤية تكون واضحة بالنسبة للعامل الدويل املؤثر إجياًبا يف احلراك السياسي،
سلميا فإن بإمكانه أن يعرب عما يشاء ،وبإمكانه أن يطالب بأي مطلب ويف الوقت
فمادام احلراك ًّ
سوف ذاته حيصل على مقدار واسع من التعاطف واملؤازرة من املنظمات الدولية حلفظ حقوقه
دوليا ،واليت ُتنتهك يف املحيط العريب بشكل سافر.
املعترف هبا ًّ
الشيخ امليالد:

اعتقد بأنه قد تقدمت بعض أطراف اإلجابة على هذا السؤال فيما سبق من إجابة عن
السؤال األول ،ولكن للمزيد من البيان والتفصيل أقول :إن ما نشهده يف عاملنا العريب من
ثورات شعبية حقيقية يؤكد يف الدرجة األوىل على ما بني شعوب املنطقة من وحدة يف الفكر
وتقارب يف اهلموم وكأهنا شعب واحد ،بل هي كذلك يف تارخيها ودينها ومشاكلها وتطلعاهتا
املصريية ،وهو ما يفسر من جهات سرعة انفعال بعضها ببعض وتتاليها ،وحالة التعاطف فيما
بينها ،وبالتايل فنحن بني حقيقتني كبريتني فيما يتصل جبوهر الثورات العربية الراهنة:
األوىل :ما هي عليه من قواسم مشتركة حبكم التاريخ والدين واملصري.
والثانية :ما هو هلا من خصوصيات حبكم املكان والزمان واجلغرافيا وبعض
الظروف املوضوعية.
ومها حقيقتان الب ّد ان يكون لك ّل منهما مقتضياته وانعكاساته على ما ميكن أن تكون عليه
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الثورات العربية من خيارات يف أسلوهبا وطريقة جرياهنا حنو أهدافها يف اإلصالح والتغيري .لذا
رأينا أن املشترك بينها إىل اآلن أكثر من املختلف؛ حيث وحدة اهلدف يف املطالبة السلمية بإسقاط
النظام السياسي القائم جبميع قواعده ورموزه ،والعمل على إقامة نظام سياسي حر ينبثق من
إرادة شعبية حرة ،ويتم انتخابه وتشكيله بطرق دستورية ال تالعب فيها ،متا ًما كما شهدنا بعض
فصوله يف ك ّل من تونس ومصر .وبالتايل فإن الثورات العربية ،اليت تتحرك على قاعدة تارخيية
واحدة من حيث الفكر واهلموم ،قد ّ
خطت لنفسها وبشكل تلقائي أسلوًبا رائ ًعا يف التغيري واإلصالح،
وجعلت له إطا ًرا حمك ًما يف اإلصرار على سلمية الثورات ،والتأكيد على احلذر من اجلنوح ألي لون
من ألوان العنف ،وهو -كما أشرنا -األسلوب واخليار األول الذي ينسجم مع أصالتها التارخيية
وهويتها الثقافية ،ويكون بالتايل األنسب إىل بلوغ األهداف املنشودة .ولقد شهدنا خالل الشهور
املاضية يف تونس ومصر وليبيا واليمن وغريها كيف واجهت األنظمة السياسية احلاكمة يف هذه
البلدان املتظاهرين من الثوار بالعنف وقوة السالح ،حىت أريقت الدماء ،وانتهكت احلرمات ،وتعرض
كثري من العائالت إىل املالحقة والسجن والتشريد ،ولكن اجلماهري بوعيها السياسي وبإدارهتا
احلكيمة للثورة حافظت على سلمية الثورة ومل تواجه العنف بالعنف ،مع أهنا يف أحايني قليلة أو
كثرية هي قادرة على املعاملة باملثل .وهنا الب ّد من التأكيد على حقيقتني:
األوىل :إن مواجهة األنظمة احلاكمة للتظاهرات بالعنف وقوة السالح ،مع االلتزام
اجلماهريي مببدأ السلم ،كشف عن حقيقة ما هي عليه هذه األنظمة السياسية من دكتاتورية
واستبداد ودموية.
الثانية :ال ميكن ألحد أن يتنبأ مبا ستكون عليه ردات فعل الشعوب الثائرة ،فيما لو
أصرت احلكومات على موقفها يف مواجهة الثورات الشعبية العارمة اعتما ًدا على أسلوب العنف
مع املتظاهرين والسيطرة على الوضع ،وتكفي أحداث ليبيا واليمن شاه ًدا على ذلك .إن الشعوب
غال ونفيس يف
العربية -اليوم -بوعيها السياسي وقوة إرادهتا على أهبة االستعداد ألن تقدم ك ّل ٍ
سبيل نزع حقوقها املشروعة واستعادة كرامتها املهدورة جيلاً بعد جيل ،وبالتايل مىت ما انطلقت
فلن تستطيع قوة من إيقافها واحليلولة بينها وبني ما تتطلع إليه من أهداف مشروعة.
وبالتايل فإن للشعوب احلق الكامل يف أن تعتمد ك ّل األساليب املشروعة يف إصالح
واقعها السياسي الفاسد ،وتغيريه حنو األفضل ،مما يضمن هلا احلرية والعدالة والكرامة.
السيد النمر:

ما أشرمت إليه يف السؤال من مواجهة مسلحة أو اعتصامات ومظاهرات ،إمنا هي
وسائل لتحقيق اهلدف املشروع ،الذي هو التغيري يف السلطة السياسية ،الستبدال مجاعة
فقدت األهلية للقيادة (بغض النظر عن املناقشة يف أصل الكفاءة وشرعية وصوهلا للحكم)،
جبماعة بأخرى ختتارها األمة بالطرق املشروعة لقيادة البالد.
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وكمسلمني وعقالء جيب املسارعة إىل القول :إن الطريقة السلمية ،اليت ينتظم فيها
املظاهرات واالعتصامات والعصيان املدين ،هي األصل الذي ال جيوز ختطيه إىل العمل املسلح؛
جدا ،مع توفر ما جيعله طريقًا وحي ًدا ،ومع عدم ترّتب مفاسد أعظم من
إال يف حاالت نادرة ًّ
راجع يف البحوث املوسعة.
الصمت على الوضع الفاسد األول .ويف املقام
ٌ
تفصيالت كثريٌة ُت َ
وحسنًا فعلتم باإلشارة إىل العامل الدويل حيث إنه متربص باألمة ،لعوامل كثرية ،وال يرجى
ري مهما كان ملم ًعا .وما حيصل يف ليبيا منوذ ٌج صار ٌخ على التدخل الذي ال ميكن
من تدخله خ ٌ
تسويقه؛ كإعانة للشعب اللييب يف مقابل الطاغية القذايف .لذلك فإن من معرقالت احلراك االجتماعي
هو أن العامل الدويل هو نفسه احلامي للطغاة ،وهو الذي يدفع إىل الثورة عليهم يف الوقت نفسه.
وهي معادلة قد تكون غريبة ولكنه الواقع املر الذي تؤكده حقائق التاريخ املاضي ووقائع احلاضر.
الشيخ املصطفى:

هذا السؤال حيتم علينا أن نكمل ما بدأنا به يف اإلجابة عن السؤال األول ،وهو يتعلق
بأسباب التمكني وشروطه.
وميكننا بعد استقراء آيات الذكر احلكيم أن نقف على أصول عوامل حتقق النصر
والتمكني ،وقد وجدنا ّأن بعض تلك العوامل عامة للمسلمني وغريهم ،حبيث إذا التزم
بتنفيذها قوم -دون النظر إىل دينهم -فإهنم حيوزون على اجلانب املادي الذي تطمح
النفوس البشرية إىل التعلق به ،وترى ّأن مثار النصر ال ُتقطف إال به ،وهذا حق ال مرية
فيه بدليل النصوص القاطعة اليت سنعرض هلا فيما بعد ،بيد ّأن هناك جان ًبا ذا أمهية بالغة
يسوغ هلم نيل الظفر والغلبة إال من خالل
ال يتأتى النصر للمسلمني إال عن طريقه ،وال ِّ
تنفيذه ،وذلك هو اجلانب الذي تطمح إليه أرواح املؤمنني.
ومبا ذكرنا ميكننا أن حنصر أسباب التمكني وشروطه يف عوامل حمددة تنقسم إىل:
 عوامل عامة مادية. عوامل خاصة معنوية.أولاً  :عوامل التمكني املادية:
 -1االستعداد وجتهيز القوة للجهاد:

ُو ٍة َو ِم ْن ِرَب ِ
ون ِب ِه
اط ال َْخ ْي ِل ُت ْر ِهُب َ
وآيتها قوله تعاىلَ { :وأَ ِع ُّدوا َل ُه ْم َما ْاسَت َط ْعُت ْم ِم ْن ق َّ
َع ُد َّو ا ِ
هلل َي ْعَل ُم ُه ْم َو َما ُتن ِفقُوا ِم ْن َش ْي ٍء ِفي
ين ِم ْن ُدوِن ِه ْم ال َت ْعَل ُموَن ُه ُم ا ُ
ُم َو َ
آخ ِر َ
هلل َو َع ُد َّوك ْ
(((2
َسبِي ِل ا ِ
واقتصاديا،
وإعالميا
وعسكريا
سياسيا
ون}  .إعدا ًدا
ُم َوأَ ْنُت ْم ال ُت ْظَل ُم َ
هلل ُي َو َّف إَِل ْيك ْ
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
( ((2سورة األنفال ،آية.60 :
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على حسب القدرة واالستطاعة ،يؤ ّدي فيها املرء ك ّل ما عنده بك ّل صفا ٍء وإخالص.
والدليل القرآين على تأثري القوة املادية هو قوله تعاىل يف هتيئة املؤمنني خلوض
ريا لَّ َف ِشْلُت ْم
املعركة الفاصلة يف غزوة بدر{ :إِ ْذ ُي ِري َك ُه ُم اهللُ ِفي َمنَا ِم َك َقلِيلاً َول َْو أَ َرا َك ُه ْم َكِث ً
َوَلَتنَاز َْعُت ْم ِفي ا َأل ْم ِر َوَل ِك َّن اهللَ َسلَّ َم إَِّن ُه َعلِي ٌم ِبذ ِ
وه ْم إِ ِذ ا ْلَت َق ْيُت ْم ِفي
الص ُدو ِر * َوإِ ْذ ُي ِري ُك ُم ُ
َات ُّ
(((2
َان َم ْف ُعولاً َوإِلَى ا ِ
ُم ِفي أَ ْعُيِن ِه ْم ِل َيق ِ
هلل ُت ْر َج ُع ا ُأل ُمو ُر} .
ْض َي اهللُ أَ ْم ًرا ك َ
ُم َقلِيلاً َوُي َقلِّلُك ْ
أَ ْعُيِنك ْ
 -2اختيار القيادة املؤهلة:

وبتتبع آيات القرآن جند ّأن أهم خصائص القيادة الصاحلة يف ميدان القتال واملنازلة
يتمثل يف مؤهلني اثنني:
أوهلما :القوة العقلية واجلسمية:

واضحا يف قصة اختيار طالوت مل ًكا على بين إسرائيل ليقودهم إىل حماربة
ونرى ذلك ً
ُوت َملِ ًكا قَاُل َوْا
عدوهم وكسر شوكته ،فيقول تعاىلَ { :وق َ
َال َل ُه ْم َنبُِّي ُه ْم إ َِّن ا َ
هلل َق ْد َب َع َث َلك ُْم َطال َ
َال إ َِّن اهللَ ْاص َط َفاُه
ْت َس َع ًة ِّم َن ا ْل َم ِال ق َ
أنَّى َيك ُ
ُون َل ُه ا ْل ُمْل ُك َعَل ْينَا َون َْح ُن َأح ُّق ِبا ْل ُمْل ِك ِم ْن ُه َول َْم ُيؤ َ
(((2
هلل َو ِاس ٌع َعلِي ٌم}  ،فاآلية
َعَل ْيك ُْم َوزَا َدُه َب ْس َط ًة ِفي ا ْل ِعْل ِم َوال ِْج ْس ِم َواهللُ ُي ْؤِتي ُمْل َك ُه َمن َي َشاء َوا ُ
تبني ّأن الصفات املحتاج إليها يف سياسة أمر األمة ترجع إىل :أصالة الرأي ،وقوة البدن؛ ألنه
بالرأي يهتدي صاحبه ملصاحل األمة ،ال سيما يف وقت املضائق وعند تعذر االستشارة أو عند
خالف أهل الشورى .وبالقوة يستطيع الثبات يف مواقع القتال فيكون بثباته ثبات نفوس اجليش.
سان َقؤُول،
وقد ورد عن اإلمام علي  Fأنه قالَ« :يحتا ُج اإلما ُم إىل َقْل ٍب َعقُولَ ،وِل ٍ
َق َصؤُول»(.((2
َو َج ٍ
نان على إقا َم ِة احل ِّ
ثانيهما :املشاركة واملشاورة:

واآليات الدالة على ذلك املعىن متعددة(.((2
 -٣وحدة الصف:

ومن اآليات الدالة على لزوم الوحدة واالتفاق ،وعدم شق عصا الطاعة ،عموم قوله
تعاىل يف كل أحوال املسلمنيَ { :و ْاعَت ِص ُموا ِب َح ْب ِل ا ِ
هلل َج ِمي ًعا َوال َت َف َّرقُوا}( .((2أما على وجه

( ((2سورة األنفال ،آية.44-43 :
( ((2سورة البقرة ،آية.247 :
( ((2غرر احلكم.11010 :
( ((2سورة البقرة ،آية .249 - 247 :سورة آل عمران ،آية 121 :و .159
( ((2سورة آل عمران ،آية.103 :
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اخلصوص يف حالة احلرب وساحة اجلهاد فيستدل على ذلك مبفهوم املخالفة من قوله تعاىل:
ون * َوأَ ِطي ُعوْا اهللَ
ُم ُت ْفلِ ُح َ
{َيا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ريا َل َعلَّك ْ
ين آ َمنُوا إِذَا َل ِقيُت ْم ِف َئ ًة فَا ْثُبُتوا َوا ْذ ُك ُروا اهللَ َكِث ً
(((2
ين} .
َعوْا َفَتف َ
اصِب ُروْا إ َِّن ا َ
الصاِب ِر َ
ْشلُوْا َوَتذ َ
َو َر ُسوَل ُه َو َال َتنَاز ُ
ْه َب ِر ُ
حيك ْ
ُم َو ْ
هلل َم َع َّ
 -4املواجهة والثبات والصرب:

تتقارب معاين هذه الكلمات الثالث وتشترك يف قدر كبري من مفهومها ،وهي أهنا
خاصة بلقاء العدو يف ساحة القتال ،مث ينفرد ٌّ
كل منها مبعىن أكثر من الذي قبله ،إذ املتصور
أولاً يف لقاء العدو اقتحام ميدان املعركة ملواجهة العدو ،مث الثبات يف وجهه دون ضعف أو
خور ،مث الصرب على تلك املواجهة وذلك الثبات من خالل العزم واملصابرة.
وقد دلت اآليات القرآنية الكثرية على تلك املعاين الثالث ،بل إهنا ربطت بني مفرداهتا
ين
ين آ َمنُوْا إِذَا َل ِقيُت ُم الَّ ِذ َ
يف بعض األحيان .ومن هذه الشواهد قوله تعاىلَ{ :يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ُّوه ُم ا َأل ْدَبا َر * َو َمن ُي َولِّ ِه ْم َي ْو َمِئ ٍذ ُدُب َرُه إ َّ
ِال ُمَت َح ِّرفًا لِّ ِقَت ٍال أَ ْو ُمَت َحِّي ًزا إِلَى
َحفًا َف َال ُت َول ُ
َك َف ُروْا ز ْ
(((2
ِف َئ ٍة َف َق ْد َباء ِب َغ َض ٍب ِّم َن ا ِ
ْس ا ْل َم ِصريُ} .
هلل َو َم ْأ َواُه َج َه َّن ُم َوِبئ َ
ثانيًا :عوامل التمكني املعنوية:

وهذه األسباب املعنوية ال يعرفها وال يستشعرها إال املؤمن الذي خالط قلبه بشاشة اإلميان،
وكان على اتصال باملدد الروحي والعطاء اإلهلي املبين على يقني صاحبه هبذا املدد وذلك العطاء.
 -1تقوى اهلل:

ومن اآليات اليت تربط التمكني بالتقوى ،وتبني أهنا تدفع شر العدو املظهر للعداوة،
ُم َوأَنف ِ
ين أُوُتوْا
ُم َوَلَت ْس َم ُع َّن ِم َن الَّ ِذ َ
ُسك ْ
وكذا للمبطن هلا قوله تعاىلَ{ :لُت ْبَل ُو َّن ِفي أَ ْم َواِلك ْ
ريا َوإِن َت ْصِب ُروْا َوَتَّتقُوْا َفإ َِّن َذِل َك ِم ْن َع ْز ِم
ُم َو ِم َن الَّ ِذ َ
اب ِمن َق ْبلِك ْ
ا ْل ِكَت َ
ين أَ ْش َركُوْا أَذًى َكِث ً
ُم َسِّي َئ ٌة
ُم َح َس َن ٌة َت ُس ْؤ ُه ْم َوإِن ُت ِص ْبك ْ
ا ُأل ُمو ِر}( .((3وقوله تعاىل عن املنافقني{ :إِن َت ْم َس ْسك ْ
ون ُم ِح ٌ
يط}(.((3
ُم َك ْي ُد ُه ْم َش ْيئًا إ َِّن ا َ
هلل ِب َما َي ْع َملُ َ
َي ْف َر ُحوْا ِب َها َوإِن َت ْصِب ُروْا َوَتَّتقُوْا َال َي ُض ُّرك ْ
 -2نصرة دين اهلل:

ون ِبَأَّن ُه ْم ُظلِ ُموا َوإ َِّن اهللَ َعلَى
ين ُي َقاَتلُ َ
ومن شواهد هذا املظهر قوله تعاىل{ :أُ ِذ َن ِللَّ ِذ َ

( ((2سورة األنفال ،آية.46 - 45 :
( ((2سورة األنفال ،آية .16 - 15 :وانظر :سورة األنفال ،آية ،45 :سورة آل عمران ،آية 146 :و .200
( ((3سورة آل عمران ،آية.186 :
( ((3سورة آل عمران ،آية.120 :
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ين أُ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِدَيا ِر ِه ْم ِب َغ ْي ِر َح ٍّق إِلاَّ أَ ْن َيقُولُوا َرُّبنَا اهللُ َول َْوال َد ْف ُع
َص ِر ِه ْم َل َق ِدي ٌر * الَّ ِذ َ
نْ
َّاس َب ْع َض ُه ْم ِب َب ْع ٍض َل ُه ِّد َم ْت َص َوا ِم ُع َوِب َي ٌع َو َصَل َو ٌات َو َم َس ِاج ُد ُي ْذ َك ُر ِفي َها ْاس ُم ا ِ
هلل َكِثريًا
اللهَّ ِ الن َ
ِي َع ِزي ٌز}(.((3
ْص ُرُه إ َِّن اهللَ َل َقو ٌّ
ْص َر َّن اهللُ َم ْن َين ُ
َوَل َين ُ
 -3االستعداد للتضحية:

مستعدا للّتضحية ،فالتمكني لن حتصل عليه باملجان
أن تكون ،وبعد حتديد موقعك،
ًّ
ُم َعل َٰى ِت َجا َر ٍة ُت ِ
نجيكُم ِّم ْن
حّتى ولو كانت قضّيتك ُمح ّقةَ{ :يا أَُّي َها اَّل ِذ َ
ين آ َمنُوا َه ْل أَ ُدلُّك ْ
ُم َوأَنف ِ
ون ِفي َسبِي ِل ا ِ
ُون ِبا ِ
ُم َخ ْي ٌر
َعذ ٍ
هلل َو َر ُسوِل ِه َوُت َج ِاه ُد َ
يم * ُت ْؤ ِمن َ
ُم َذِلك ْ
ُسك ْ
هلل ِبَأ ْم َواِلك ْ
َاب أَِل ٍ
ُم َجن ٍ
َّات َت ْج ِري ِمن َت ْحِت َها الأَْ ْن َها ُر َو َم َسا ِك َن
ُم إِن كُنُت ْم َت ْعَل ُم َ
ُم َوُي ْد ِخْلك ْ
ُم ُذنُوَبك ْ
ون * َي ْغ ِف ْر َلك ْ
لَّك ْ
ُ
َص ٌر ِّم َن ا ِ
َطِّي َب ًة ِفي َجن ِ
يب َوَب ِّش ِر
َّات َع ْد ٍن َذِل َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظي ُم * َوأ ْخ َر ٰى ُت ِحُّبوَن َها ن ْ
هلل َو َف ْت ٌح َق ِر ٌ
نصا َر ا ِ
يسى ا ْب ُن َم ْرَي َم ِلْل َح َوا ِرِّينيَ َم ْن
هلل َك َما ق َ
ني * َيا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
ين آ َمنُوا كُونُوا أَ َ
َال ِع َ
نصا ُر ا ِ
نصا ِري إِلَى ا ِ
ِس َراِئي َل َو َك َف َرت
هلل ق َ
َال ال َْح َوا ِرُّي َ
ون ن َْح ُن أَ َ
أَ َ
هلل فَآ َمنَت َّطاِئ َف ٌة ِّمن َبِني إ ْ
ين﴾(.((3
ين آ َمنُوا َعل َٰى َع ُد ِّو ِه ْم َفَأ ْص َب ُحوا َظ ِاه ِر َ
َّطاِئ َف ٌة َفَأَّي ْدنَا الَّ ِذ َ
 -4الصرب والثبات:

أن يراك اهلل صاب ًرا ثابًتا يف مواقعك ،ال ُتهزم أمام حت ّديات ال ّدنيا ،وال ختضع
واالجتماعية اليت ُتمارس عليك ،وأن تتابع طريقك
واالقتصادية
واألمنية
النفسية
للضغوط
َّ
َّ
َّ
َّ
رب ونفس طويل ..وأن تلتزم ما قاله املؤمنون الذين كانوا
من أجل اهلل ويف سبيله بك ّل ص ٍ
انص ْرنَا
مع طالوت يف مواجهة رمز الكفر جالوتَ { :رَّبنَا أَ ْف ِر ْغ َعَل ْينَا َص ْب ًرا َوثَِّب ْت أَ ْق َدا َمنَا َو ُ
ُم
ون َصاِب ُر َ
ُم ِع ْش ُر َ
ون َي ْغلُِبوا ِما َئَت ْي ِن َوإ ِْن َيك ْ
ين}({ .((3إ ِْن َيك ْ
َعلَى ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَا ِف ِر َ
ُن ِم ْنك ْ
ُن ِم ْنك ْ
(((3
ون} .
ين َك َف ُروا ِبَأَّن ُه ْم ق َْو ٌم ال َي ْف َق ُه َ
ِما َئ ٌة َي ْغلُِبوا أَ ْلفًا ِم ْن الَّ ِذ َ
من خالل وقوفنا على مجلة األسباب والشروط يتضح لنا ما هي الوسائل املالئمة
لإلصالح يف األمة.
ّإن من سنّة اهلل يف األمم واألفراد صراع اخلري والشر إىل يوم القيامة ،ويف معترك
هذا الصراع كلّف اهلل املسلمني أن يصطنعوا ملعاركهم مع الباطل كل ما أتيح هلم أن
يصطنعوه مما أمرهم اهلل بأخذه من أسباب مادية بقدر الطاقة ،يتقاربون فيها مع استعداد
عدوهم ،ويزيدون عليهم مبا خيتصون به من أسباب معنوية قوامها اإلميان وروافده اليت
( ((3سورة احلج ،آية.40 - 39 :
( ((3سورة الصف ،آية.14 - 10 :
( ((3سورة البقرة ،آية.250 :
( ((3سورة األنفال ،آية.65 :
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تؤكد صدقه وإخالصه ،وحينئذ مينح اهلل أهل احلق نصره وتأييده ،ويظهرهم على عدوهم
مبقتضى سنته اليت تدور يف فلك حكمته وعلمه اللذين ال حييط هبما سواه ،وهلذه احلكمة
فقد يتحلى املؤمنون -أو يظنون أهنم يتحلون -بعرى اإلميان واالستعداد املادي للقتال وال
يكون النصر التام حليفهم يف احلال ،بل قد يتأخر عنهم ويبطئ حلوله عليهم ورمبا يكون
ذلك حلكم بالغة؛ منها:
ألن بنية األمة مل تنضج َب ْع ُد ،ومل حتشد كل طاقاهتا ،ومل
 ّأن النصر قد يبطئ؛ ّتتحفز كل طائفة منهم وتتجمع لتعرف أقصى ما فيها من قوى واستعداد .فلو نالت النصر
حينئذ لفقدته سري ًعا؛ لعدم قدرهتا على محايته طويلاً .
ألن البيئة ال تصلح بع ُد الستقبال احلق واخلري والعدل ،فلو
 وقد يبطئ النصر؛ ّانتصرت حينئذ للقيت معارضة ال يستقر هلا معها قرار ،فيظل الصراع قائ ًما إىل أمد غري
حمدود.
جترب األمة آخر قواها؛ فتدرك ّأن هذه القوى وحدها
 وقد يبطئ النصر؛ حىت ِّبدون سند من اهلل ال تكفل النصر.
 وقد يبطئ النصر؛ لتزيد األمة صلتها باهلل ،وهي تعاين وتتأمل وتبذل ،وال جتدهلا سن ًدا إال اهلل ،وال متوج ًها إال إليه وحده يف الضراء ،وهذه الصلة هي الضمان األول
الستقامتها على النهج بعد النصر عندما يأذن به اهلل ،فال تطغى وال تنحرف عن احلق
والعدل واخلري الذي نصرها به اهلل.
ألن الباطل الذي حتاربه األمة مل ينكشف زيفه للناس متا ًما ،فلو
 وقد يبطئ النصر؛ ّغلبه املؤمنون حينئذ فقد جيد له أنصا ًرا من املخدوعني فيه فتظل له جذور يف نفوس األبرياء
الذين مل تنكشف هلم احلقيقة ،فيشاء اهلل أن يبقى الباطل حىت يتكشف عارًيا للناس.
ألن يف الشر الذي تكافحه األمة بقي ًة من خري ،يريد اهلل أن
 وقد يبطئ النصر؛ ّخالصا ،ويذهب وحده هال ًكا ،ال تتلبس به ذرة من خري.
جيرد الشر منها ليتمحض ً
ولذا نقول :لو ّأن قو ًما غري مسلمني عملوا يف سريهتم وشؤون رعيتهم مبثل ما أمر
اهلل به املسلمني من الصاحلات ،حبيث مل ُي ْعوِزهم إال اإلميان باهلل ورسوله الجتنوا من
ألن تلك األعمال صارت أسباًبا وسننًا
سريهتم صو ًرا تشبه احلقائق اليت جيتنيها املسلمون؛ ّ
تترتب عليها آثارها اليت جعلها اهلل سننًا وقوانني عمرانية ،سوى أهنم لسوء معاملتهم رهبم
جبحوده أو باإلشراك به أو بعدم تصديق رسوله يكونون مبنأى عن كفالته وتأييده إياهم
ودفع العوادي عنهم ،بل يكلهم إىل أعماهلم وجهودهم.
وال خيفى ّأن املسلمني إذا تترسوا بعكس تلك األسباب املادية واملعنوية تكون اهلزمية
أحلق هبم ،وختضع سنن التمكني ساعتئذ لتوازن القوى بينهم وبني عدوهم ،حىت يعودوا
إىل وحدة الصف اإلسالمي والتشبع بروح األخوة والقتال يف سبيل اهلل.

aaa
aaa
132

يريهامجلا كارحلا
الدكتورة املحميد:

تتعدد النظريات يف أساليب إحداث التغيريات االجتماعية والسياسية ،فبعضها يرجح
أسلوب القوة لقطع رأس أفعى املشاكل وصو ًال إىل احللول السريعة ،والبعض اآلخر يفضل
أساليب الضغط املدين بآليات املظاهرات واملفاوضات ورفع الدعاوى القضائية وتوظيف
الدعم اإلعالمي بطرقه املتعددة ،والبعض الثالث يذهب إىل طريق أطول يف تغذية احلراك
االجتماعي حنو التغيري ،وذلك بالعمل على تغيري ثقافة املجتمع خبطة مدروسة وبعيدة
املدى إلعداد جيل مستقبلي وا ٍع يتحمل مسؤوليات قيادة املجتمع باألساليب السلمية اهلادئة.
وأعتقد أن األساليب األفضل هي اليت تكون مزيج من بعض أو كل ما سبق ذكره،
حبيث يتم االختيار احلكيم والتحديد األمثل لعناصر ونسب املزج مبا يتفق مع طبيعة املرحلة
واألحداث والظروف اخلاصة بكل جمتمع.
أما عن حضور العامل الدويل يف حراك املجتمعات ،فهو حبكم التجربة حضور مبعيار
حتقيق املصاحل اخلاصة للدول املتدخلة ،وفرض الشروط اليت حتقق تلك املصاحل بغض
النظر إن كانت هذه الشروط ختدم طموحات وآمال الشعوب النامية أم هتدمها ،لذا التغيري
احلقيقي يف أي جمتمع حنو األهداف املرجوة ال يكون إال بيد أبنائه بعيدًا عن أي تدخل
أجنيب ميلي شروطه املصلحية اجلائرة.
الشيخ الداوود:

جدا أن ختتلف وجهات النظر يف كيفية الوصول للغاية ،وهي هنا إحداث
من الطبيعي ًّ
تغيري جذري يف طبيعة عالقة األمة بنظمها السياسية احلاكمة ،وينبع اختالف وجهات النظر
من كون الساحات اجلماهريية خمتلفة من حيث شدة القبضة األمنية وطبيعة النظام احلاكم
يف الدول العربية ،فعندما ننظر لليبيا والعراق سابقًا نالحظ أن النظامني كانا يتعامالن
بشراسة وقمع ال مثيل هلما ،وكال النظامني لديه استعداد تام للتضحية بكل الشعب يف سبيل
البقاء يف احلكم ،وبالطبع كل األنظمة العربية لديها التفكري ذاته ،لكن بعضها مل يصل حىت
اآلن هلذا القمع الالحمدود ،وميكن أن ُيبديه أي نظام إذا اشتد اخلناق اجلماهريي على رقبته.
لكن أنسب الوسائل يف عملية التغيري هو األسلوب السلمي الذي يتخذ طابع املظاهرات
واملسريات مرورًا بالعصيان املدين؛ ألنه أثبت جدواه يف الكثري من املراحل التارخيية ويف
حتررت ،كما يف اهلند بقيادة غاندي ،وجنوب أفريقيا بقيادة
العديد من جتارب الشعوب اليت َّ
حاليا حيث بدأت السلطة القمعية لعلي
نيلسون مانديال ،وتونس ومصر ،وما نراه يف اليمن ًّ
عبداهلل صاحل تتهاوى ،ويف البحرين اليت ميارس الشعب فيها حركة سلمية سوف ُتؤيت
مثارها وُتحقِّق بالتأكيد غاياهتا إن شاء اهلل.
ولعل األمر الذي جيعل من احلراك السلمي ذا جدوى كونه يستقطب مجيع الفئات
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الشعبية ،كما أنه ُيسقط مربرات القمع السلطوية ،وبالتايل يكون أقل كلفة من ممارسة العمل
املسلح يف التغيري أو إسقاظ األنظمة القمعية ،وهو بالتايل ُيحقق التعاطف الدويل الذي ُيمكن
أن يكون مؤثرًا يف التسريع بالعمل التغيريي ،كون املجتمع الدويل عندما يرى تصاعد العمل
اجلماهريي وقوة اإلصرار ويعرف أن احلكم يف طريقه للزوال سوف يشكل أداة ضغط قوية
ليتخلى حليفه التارخيي عن السلطة ويسلمها للشعب ،وهذا ما حدث يف تونس ومصر وليبيا؛
ألن الفكر الغريب قائم على املصاحل ويبين مجيع حتالفاته انطالقًا من أمهية احلفاظ على
املصاحل وليس احلفاظ على األشخاص ،ويكون ارتباطه باألشخاص بالقدر الذي حيقق من
خالهلم مصاحله اخلاصة ،فعندما تنتهي صالحية الطاغية واملستبد فإن الغرب يلفظه ،بل
ويقوم مبالحقته ووصفه باإلجرام واإلبادة وغريها لكي يتم اعتقاله وإخراجه من التاريخ.
Vمنتدى البصائر :من معوقات اإلصالح وتكريس سبات األمة مسألة الطاعة
{يا أَ ُّي َها َّ
يعوا اهللَ َوأَ ِ
ين آَ َمنُوا أَ ِ
يعوا
للحاكم.
ً
ال ِذ َ
ط ُ
ط ُ
وظاهرا هي مؤسسة على آية َ
لأْ
الر ُس َ
ول َوأُو ِلي ا َ ْم ِر ِم ْن ُك ْم} ،وحينما نلتفت إىل أن الدين مؤسس على فلسفة
َّ
احلق وثنائية اإلميان باحلق والكفر بالباطل ..تتولد مجلة من األسئلة ،من
هو ويل األمر؟ ومن أين ينبع أساس حق الطاعة لويل األمر؟ وأين تتموضع
شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ وهل يعترب احلاكم رمز الدولة
واألمة فاخلروج عليه خروج على األمة والوطن؟.

الشيخ الداوود:

ينبين النظام السياسي يف اإلسالم على مسألة ومبدأ احلاكمية ،وهي ُت ِّ
مثل أهم عنصر
يف شرعية أي سلطة بشرية؛ إذ األصل يف املسألة هو عدم حاكمية أي شخص أو أي سلطة،
وحتتاج السلطة إىل إثبات شرعيتها عرب إثبات من أين تستمدها ،ومبا أن احلاكمية املطلقة
هي هلل وحده ،وتتفرع عنه مجيع احلاكميات الفرعية كحاكمية األب والزوج والنيب أو
اإلمام ،فمن هذا املنطلق ميكننا أن نفهم اآلية الكرمية ،فهي تثبت الطاعة أو ًال هلل سبحانه
وتعاىل وهو األصل يف احلاكمية والطاعة ،وبأمره ومنه تتفرع حاكمية الرسول ومن ميثل
الرسول وهو ويل األمر ،ولعل سياق اآلية يثبت أن مكانة ويل األمر تنبع من كونه ممث ًال
هلل ولرسوله ،وهذا األمر ال ميكننا أن نثبته ألي سلطة إال إذا كانت حتقق املراد الكامل
ملا يريده اهلل ورسوله ،وهذا األمر مل يتحقق إال يف حياة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب
 ،Eوالذي أثبت أن حكومته كانت تسري على منهاج رسول اهلل .C
ومن هذا املنطلق ميكننا القول :إن احلكومات اليت جاءت بعد أمري املؤمنني F
باستثناء الفترة اليت حكم فيها اإلمام احلسن  Fسبط الرسول  ،Cمل متلك أي
شرعية ،وأن تسلُّطها كان خمالفًا للشرع؛ ألن اخلليفة الشرعي يف تلك األزمنة هو من ُي ِّ
مثل
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رسول اهلل  ،Cوبعد الغيبة يكون الفقهاء هم احلكام يف األمة.
تتحدث عنه هو
ولو رجعنا لآلية وتأملنا فيها لعرفنا أن أهم صفات ويل األمر الذي َّ
قدرته التامة على حتقيق العدالة من خالل فهمه للدين واستيعابه جلميع مسائلة ومبادئه
وأحكامه وقيمه ،وهذا األمر ُمتعذِّر على مجيع احلكام املعاصرين واملاضني.
وكرست يف عقلية
لكن السلطات املستبدة جعلت من الدين مطية حتقق من خالله رغباهتاَّ ،
تتحدث عنه اآلية الكرمية ،وقد استعانت
األمة أن احلاكم العريب هو املعين بويل األمر الذي َّ
بوعاظ السالطني الذين كانت وظيفتهم حتريف الدين وقيمه من أجل بقاء السلطان يف احلكم.
وبالرغم من شدة وشراسة التحريف إال أن األمة كشفت زيف هذه املقولة من خالل
الرجوع إىل فطرهتا وصفاء روحها لتلفظ عقيدة الطاعة العمياء للحاكم ،والذي تأسست
بعض الدول العربية عليه لتجعل من أساس عقيدهتا السياسية الطاعة العمياء ،وكانت تونس
التواقة دائمًا للحرية هي أول من لفظت هذه العقيدة اليت ُتخالف الفطرة وجتعل من السلطة
َّ
آهلة جيب طاعتها وإن كانت تقمع الشعب وتدوس على كرامته.
وتتالت الشعوب العربية الرافضة ملبدأ الطاعة العمياء للحكم ،فليس ويل األمر إال من
تنبع سلطته من إرادة األمة ،وال ميكن أن يكون ويل األمر حاكمًا جاء به الغرب أو وصل
للحكم من خالل الوراثة أو االنقالب أو غريها من الطرق.
وبإسقاط هذه العقيدة السياسية اليت سعت السلطات القمعية إىل تكريسها يف عقلية
وليا لألمر؛ سقطت نظرية اختزال األمة
األمة ،لتجعل من احلاكم الظامل والطاغي املستبد ًّ
والوطن يف شخص احلاكم وذاته ،وأصبحت الشعوب العربية اآلن متثل رمزًا للنضال من
أجل االنعتاق ليس من النظم املستبدة فقط وإمنا من تركتها الفكرية وقيمها املنحرفة.
السيد املوسوي:

إن األنظمة العربية االستبدادية تغذّي حالة التحريف الفكري الذي يكون يف صاحلها ،ومن
واقع األمة اليوم ميكننا أن نفهم كيف متت عملية التحريف التارخيية يف العصور املتقدمة،
كعصر بين أمية وبين العباس ،فإن فكرة طاعة احلاكم هي راجعة إىل احنراف فكري باألساس
من خالل عمليات التحريف اليت تع ّرضت هلا األمة يف كيفية قراءة نصوصها ودساتريها.
الفهم املجزوء واملقطوع لنصوص القرآن الكرمي واالبتعاد عن منهج أهل البيت D
يف فهم الدين ويف فهم كتاب اهلل تعاىل ،نتج عنه حتريف مصطلح أويل األمر ،من الويل
حقيقيا ومطابقًا
الذي يستمد شرعيته من اهلل تعاىل ومن الرسول  ،Cوهو ميثل امتدادًا
ًّ
وأيا كان.
للرسالة ،يتم حتريفه إىل معىن احلاكم املترّبع على الكرسي أينما كان ًّ
وهذا التحريف يقصد به بقاء حكم احلاكم اجلائر واملستبد على كرسيه دون أن
يتعرض ملحاسبة من أحد ،ودون أن يكون ألحد حق املطالبة بتغيريه ،أو املطالبة باألفضل.
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إننا جند أن اآلية اليت تعاجل هذه اإلشكالية وتفك االلتباس ،إن كان هناك مثة التباس،
الت ْو َرا َة ِفي َها ُه ًدى
هي اآلية رقم  44من سورة املائدة اليت يقول اهلل تعاىل فيها{ :إِنَّا أَن َز ْلنَا َّ
ون َوا َأل ْح َبا ُر ِب َما ْاسُت ْح ِف ُظوْا ِمن
َونُو ٌر َي ْح ُك ُم ِب َها َّ
الرَّباِنُّي َ
النبُِّي َ
ين أَ ْسَل ُموْا ِللَّ ِذ َ
ون الَّ ِذ َ
ين َها ُدوْا َو َّ
اب ا ِ
ِكَت ِ
َّاس َو ْاخ َش ْو ِن َو َال َت ْشَت ُروْا ِبآَياِتي َث َمنًا َقلِيلاً َو َمن
هلل َوكَانُوْا َعَل ْي ِه ُش َه َداء َف َال َت ْخ َش ُوْا الن َ
ون}.
ْلَّم َي ْحكُم ِب َما أَن َز َل ا ُ
هلل َفُأ ْولَـِئ َك ُه ُم ا ْلكَا ِف ُر َ
اب ا ِ
فكلمة {ِب َما ْاسُت ْح ِف ُظوْا ِمن ِكَت ِ
هلل َوكَانُوْا َعَل ْي ِه ُش َه َداء} هي املرجع األساس يف
معرفة الويل ويف تزكيته ،فالبد أن يكون احلاكم واع ًيا عاملًا مبضامني الكتاب وبالقيم اليت
جاء هبا كتاب اهلل من التزام احلق وحتقيق العدالة واملساواة ،والقيام بالقسط ،وإشاعة األمن
ممارسا ومطبقًا لتلك القيم
والسالم ،وغريها من قيم احلكم .والصفة الثانية هي أن يكون
ً
خارجا عن دائرة احلاكم العادل ،وبالتايل فإن احلديث البد
على أرض الواقع ،وإال فإنه يكون ً
أن يكون عن ضرورة تغيريه ال عن إباحة وعدم إباحة اخلروج عليه.
فعندما يصل التحريف إىل هذا احلد فإن كل شيء يتلخص يف احلاكم ،فحب الوطن
وحب املواطن كله يرجع إىل مدى اخلضوع هلذا احلاكم .وعندما يتحرر العقل ويلتزم القراءة
املتسوعبة والشمولية لكتاب اهلل العزيز ،فإن املفاهيم تكون صاحلة يف عقله ،ويتحرر من
عبودية احلاكم إىل عبودية اهلل تعاىل ،وهلذا نادى اإلمام احلسني  Fالقوم يف كربالء بنداء
ُن
ُم َيا ِشي َع َة ِآل أَِبي ُس ْف َي َان! إ ِْن ل َْم َيك ْ
التحرر من عبودية اإلنسان حينما قال هلمَ « :و ْي َحك ْ
(((3
ُم. »..
ين َو ُك ْنُت ْم لاَ َت َخاف َ
ُم ِد ٌ
ُون ا ْل َم َعا َد َفكُونُوا أَ ْح َرا ًرا ِفي ُد ْن َياك ْ
َلك ْ
الشيخ امليالد:

قبل اخلوض يف اإلجابة عن هذا السؤال اهلام وما له من تشعبات ،ينبغي االلتفات
حلقيقة جوهرية تكتنف الثورات العربية وحتيط هبا إحاطة السوار باملعصم! وهي :بالرغم
من انتماء الشعوب العربية لتاريخ هذه املنطقة وما هي عليه يف الدين والثقافة واهلموم
والتطلعات ،إال أهنا من خالل حراكها السياسي الراهن يف املطالبة باإلصالح والتغيري
قد ظهرت للرأي العام العاملي يف مظهر اإلنسان الثائر املطالب حبقوقه املشروعة يف
احلرية والعدالة والكرامة ،وهو األمر الذي قد اتفقت على مشروعيته كافة الشرائع اإلهلية
وضوحا :إن الثورات العربية العارمة ،اليت
والوضعية على حد سواء .ومبعىن آخر أكثر
ً
تطغى عليها روح الشباب ويقوم هبا ويقودها جيل من الشباب املثقف الواعي ،قد فهمت
ماذا تريده بالضبط وكيف ميكنها حتقيقه ،حيث جعلت حراكها العام ذا صبغة إنسانية عامة
ريا من التعاطف معهم والوقوف إىل جانب مطالبهم املحقة.
سيفرض على العامل قد ًرا كب ً
( ((3حبار األنوار ،ج ،45ص.51
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حترك بعي ًدا عن سياقات ما عليه األمة
ّ
لكن هذا ال يعين أن احلراك السياسي الكبري قد َّ
والشعوب من خلفيات دينية وظروف موضوعية الب ّد وأن يكون هلا تأثرياهتا املباشرة وغري
املباشرة على املنطلقات واألهداف والوسائل وما هو ٍ
آت من أحداث فيما بعد.
ومن هنا تأيت أمهية ووجاهة هذا السؤال املطروح للبحث فيما يتصل بدور الدين
والثقافة املنبثقة عنه ،وما تتضمنه من عقائد ونظم وقيم ،السيما فيما يتصل بالسياسة
والقيادة وإدارة احلكم وموقف األمة من والية األمر ومن بيده احلكم ،وتأثري ك ّل ذلك يف
الثورة وعليها سل ًبا وإجياًبا.
أعتقد بأن الثورات العربية يف صيغتها الراهنة ،حيث التمرد على االستبداد والظلم
واحلرمان واملطالبة بإسقاط األنظمة ،وعدم الرضا بتغيري احلكومات فقط ،استطاعت أن
وليا
تتجاوز ك ّل النظريات السائدة يف جمال وجوب الطاعة العمياء للحاكم السياسي باعتباره ًّ
لألمر حىت وإن كان حاك ًما جائ ًرا!.
وهذا يعين يف اجلملة ما يلي:
 -1انكشاف بطالن تلك النظريات السلطوية وما تنطوي عليه من فساد ،ومناقضة
صرحية لنصوص الدين وروحه يف وجوب إقامة العدل وحماربة الظلم.
 -2التشكيك ،بل اليقني بعدم انطباق عناوين الوالية على مثل هكذا حكام وأنظمة
أساسا ،أو ال أقل الحنرافها أو لفقداهنا الشروط واملقومات الشخصية والنوعية.
سياسية ً
ودنيويا تأىب الركون للحاكم اجلائر والرضا به يف رأس
دينيا
ًّ
 -3إن املصلحة العليا ًّ
السلطة مع القدرة على إسقاطه وإبعاده عن مركز القرار ،در ًءا للمفاسد وجل ًبا للمصاحل
النوعية للبالد والعباد .
مث إنه ينبغي عدم الغفلة عن أن الثورات العربية ،املتفجرة اليوم يف وجه الفساد
واالستبداد ،إمنا تتحرك يف حميط عريب مسلم ،وبالتايل ليس من املعقول ألاَّ يكون للدين
والفكر اإلسالمي تأثريه يف وعي الثورة وإرادة الثوار وهو ما ميكن مالحظته يف شعارات
احلس الديين
الثورة والفتات الثوار وأماكن وزمان جتمعهم كاملساجد ويوم اجلمعة .إن ّ
العميق ،بك ّل ما له من امتدادات وتأثريات على الشخصية العربية ،كان له األثر العميق يف
استنهاض شعوب املنطقة العربية وحتريكها باجتاه املطالبة حبقوقها العامة ،كاحلرية والعدالة
جيا رائ ًعا من الوعي الديين والسياسي يف
واملساواة ،وبالتايل فإن منطلقات الثورة كانت مز ً
ضرورة حماربة الفساد والقضاء على الظلم املستشري يف بنية األنظمة السياسية احلاكمة .
من هنا مل يكن لنظرية (ويل األمر) أمام هذا الزخم اهلائل من الوعي واإلحساس
العميقني بضروة اإلصالح والتغيري أي مصداقية دينية أو سياسية ،ليكون هلا فعل الكابح أو
املانع يف وجه الثورات العارمة .وأما عن املجتمعات العربية اليت ال تزال مكبلة هبكذا وجهة
نظر يف املوقف اإلصالحي من النظام احلاكم لن تبقى طويلاً خارج مسرح أحداث الثورة
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واملطالبة باإلصالح والتغيري ،وليست املسألة -يف ظين -إال مسألة وقت أو انتظار حدث
أو أحداث ما سيكون هلا بالغ األثر يف التحفيز والتحريك على الثورة وكسر جدار الصمت،
واالخنراط العملي يف الثورة ،واملطالبة بك ّل احلقوق املهدورة .
السيد النمر:

تعرض ،منذ فجر اإلسالم ،إىل تشويه عميق
مما يؤسف له أن الدين اإلسالمي قد َّ
وختريب شامل ،أسهم يف ذلك عدة عوامل:
منها :التطبيق السيئ لتعاليم الدين يف الشؤون كلها ،ويف صدارهتا الشأن السياسي
(حمل البحث).
ومنها :الفهم السقيم حيث تصدى للحديث بامسه من مل َّ
يتحل بصفات العامل املؤهل
للحديث على مستوى الفتوى والتأصيل.
ومنها :التالعب مبضامينه الفكرية وحتريفها وتأويلها ألهداف شخصية وجهوية منذ
صدر اإلسالم وبالتحديد منذ وفاة الرسول .C
هذه العوامل ،وما يتشعب منها ،هي اليت تفرض علينا أن نتثبت من صحة كثري من
األحكام والرؤى املنسوبة لإلسالم وخاصة يف الفقه السياسي.
ومن ضحايا تلك العوامل هو تفسري اآلية مورد السؤال ،ليستخلص منها أصحاب
تبوأ منصب اخلليفة أو
نظرية طاعة احلاكم باملطلق أن املراد بأويل األمر فيها هم َمن َّ
السلطان ،والحقًا امللك والرئيس ،لتكون النتيجة هي موادعته وحرمة التع ّرض لسلطانه وإن
ٌ
معروف وجعله من أصوله الفقهية بل االعتقادية.
جار وطغى ،حىت تبناه تيا ٌر
وقد أخطأ أصحاب هذه النظرية ،اليت سادت يف أوساط غالبية كبرية من أبناء األمة،
وعرقلت مسرية اإلصالح فيها كل هذه السنني ،بسبب حسن ظن أغلبهم مبن سبقهم من
السلف ،غافلني عن وقائع التاريخ من جهة ،وعن القراءة املوضوعية اليت البد فيها من
توفر عناصر ،من أمهها :
 -۱الدقة واالبتعاد عن السطحية ،وهي ما كادت أن تتحول إىل ظاهرة يف عقليات هؤالء.
 -۲الشمولية ،باالبتعاد عن التجزئة واالبتسار ،فالدين (كتاًبا وسنةً) ال يصح تقطيع
بعضا.
آياته ورواياته ،بل جيب النظر إليها ،وفيها ،ككل حىت قيل :إن القرآن يفسر بعضه ً
 -۳التحرر من قراءات السابقني وتفسرياهتم نظرية وتطبيقًا(.((3
فالقراءة املوضوعية لآليات والروايات ،ومها املصدران لألحكام الشرعية ،تؤكد على
( ((3وللتوسع يف هذه النقطة ميكن مراجعة ما دوّن الباحث صائب عبداحلميد يف كتابيه (تاريخ اإلسالم
الثقايف والسياسي) و(تاريخ السنة النبوية) ،وكذلك ما دونه الباحث السيد حممد علي احللو يف كتابه
(نص السلطة وسلطة النص) .ومجيعها من منشورات دار الغدير ،بريوت.
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حقيقة أن اإلسالم ال ُيق ّر ظاملًا على ظلمه وال يرى شرعية احلكم لظامل مستبد ،قال تعاىل:
{إِنِّي َج ِاعلُ َك ِللن ِ
َال َع ْه ِدي َّ
الظاِل ِم ْي َن}(.((3
ّال ال َين َ
َال ِو ِم ْن ذ ُِّرَّيِتي ق َ
َّاس إِ َما ًما ق َ
ين َآ َمنُوا أَ ِطي ُعوا اهللَ
وبالنسبة لآلية املسؤول عنها ،وهي قوله تعاىل َ{:يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ُم ،((3(}...فإن التأمل فيها ال خيدم الغرض الذي
الر ُس َ
ول َوأُوِلي ا َأل ْم ِر ِم ْنك ْ
َوأَ ِطي ُعوا َّ
ساقوها له ،أعين طاعة احلكام مطلقًا حىت اجلائر منهم.
وال بأس باإلشارة إىل مفادها لنتعرف على أهنا ألصحاب هذه النظرية أم عليهم.
ولنقرأ هذا النص من زاويتني:
الزاوية األوىل :نظرية فقهاء السلطان

وفقهاء السلطان ،ولسنا بصدد التعرف على خلفيات هذا الفقه ومربرات نشأته ،يرون
أن اآلية دالة على أن اهلل تعاىل أمر املؤمنني ،املخاطبني باآلية ،أن يطيعوه وأن يطيعوا
رسوله  Cومن بعده والة األمر ،ورأوا يف كل من تصدى لشأن اخلالفة مصداقًا ألويل
األمر الذي جتب طاعته وفقًا لآلية.
وال يفوتنا بيان أننا نعين بـ(فقهاء السلطان) هم تلك الطبقة من الفقهاء الذين
ميا ،وتقربت منهم وقربتهم منها ،من أجل تربير كينونتها
احتضنتهم السلطة السياسية قد ً
وممارساهتا ،مث تولد عرب الزمن يف حضن هذه املدرسة الفقهية تالمذة مل يدركوا حقيقة
ما هم فيه حلسن ظنهم بأساتذهتم ،فتناسلت هذه املدرسة حىت آل واقع األمة إىل أن
ينظروا ملن يعرفون أنه غري مرضي عنه مبنطق القرآن ،بل قد ينتهي هبم احلال إىل
االنتصار هلذا الظامل على حساب املظلومني.
الزاوية الثانية :فقهاء القرآن

أما فقهاء القرآن فرأوا يف اآلية الشريفة دالل ًة على شرطية الصالح يف احلكام .بغض
النظر عن مصداقها األمت الذي هو اإلمام املنصوص عليه واملنصوب من ِق َبل رسول اهلل
 .Cوميكن أن ُيساق على تصحيح هذا التفسري -دون سابقه -عد ٌد من القرائن.
ونلخص تلكم القرائن فيما يلي:
القرينة األوىل :أن اآلية ختاطب املؤمنني أن يطيعوا أويل األمر املؤمنني ،والظامل
خرج يف ظلمه من دائرة املؤمنني ،فال جتوز طاعته ،فضلاً عن أن حيكم بوجوهبا ،فال
طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.
القرينة الثانية :أن اآلية ختاطب املؤمنني أن يطيعوا أويل األمر دون قيد أو شرط،
( ((3سورة البقرة ،آية.124 :
( ((3سورة النساء ،آية.59 :
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وهذا ال يصح إال يف صورتني:
الصورة األوىل :أن يكون املأمور بطاعته معصو ًما حيث ال يقع يف خطأ وال خطيئة،
وهذا ال ينطبق إال على الرسول  Cاملتفق على عصمته عند املسلمني مجي ًعا ،وعلى أحد
األئمة املعصومني كما يعتقد به الشيعة يف أئمتهم االثين عشر(.((4
الصورة الثانية :أن يكون املأمور بطاعته عادلاً يف الرعية وآم ًرا هلم بطاعة ،وخالف
ذلك خيرج من دائرة من جتب طاعته ،ألن اهلل ال يأمر بالقبيح ،والظلم مصداق للمعصية
ومصداق للقبيح ،واهلل ال يرضى به فضلاً عن أن يأمر به.
ويف كلتا الصورتني ال يصح االستدالل باآلية على لزوم طاعة احلاكم الظامل.
القرينة الثالثة :فإذا أضفنا إىل هذه اآلية -بتفسري فقهاء القرآن -حش ًدا من اآليات
يؤكد على أن اهلل عز وجل حيض الناس على العدل والقسط ويثيب فاعله ،وأنه يستقبح
الظلم ويعاقب فاعله ،فسننتهي إىل أن الرؤية اإلسالمية األصيلة ال تسمح -مطلقًا -باحلكم
بشرعية حكم الظامل ألنه لن ينتهي عن الظلم واجلور.
أجل ،يف الفقه اإلسالمي مرونة قد تتيح للمسلم أن يساير الظامل ويهادنه دون مواجهة،
شرعا تربيرها.
وذلك إذا مل يتأت له تقوميه وعزله ،أو أمكن ذلك لكن خبسائر ال يصح ً
ُسر بطريقة موضوعية ونزيهة فلن
ً
وتأسيسا على ما قدمناه ،نؤكد أن اإلسالم إذا ف ِّ
تكون تعاليمه معيقة لإلصالح ،بل إهنا الدعامة الرئيسة للحركة اإلصالحية.
فويل األمر -إذن -هو:
أول :النيب  ،Cوهو املعصوم الذي ال يظلم أب ًدا.
ثان ًيا :ومن بعده ففي الفكر الشيعي ،واإلمامية حتدي ًدا ،هو اإلمام  Fاملنصوب من
قبل اهلل الذي يتصف بالعصمة ،ومثله ال يتصور أن يقع يف الظلم .ومن بعده الفقيه العادل
أو الفقهاء العدول ممن ختتاره أو ختتارهم األمة ،وإن مل يتيسر الفقيه فعدول املؤمنني.
وأما الفكر السين فاإلمام أو اخلليفة -كما تقرره قواعد الفقه السياسي -هو :من
ختتاره مجوع األمة باالختيار احلر من خالل أهل احلل والعقد .وعند تطويرها ميكن تبين
آليات االنتخاب احلديثة.
هذا ما تقتضيه القراءة الفقهية ،أما الواقع الفعلي فال خليفة ،وإمنا هناك أنظمة
سياسية (ملكية أو مجهورية) فرضت نفسها عرب انقالبات عسكرية أو ثورات شعبية،
فس ِّمي احلكّام
مث رضيت األمة هبذا الواقع بعي ًدا عن القواعد الفقهية املقررة عند الفقهاءُ .
( ((4الذين هم اإلمام علي بن أيب طالب ،واإلمام احلسن ،واإلمام احلسني ،وتسعة من نسله آخرهم املهدي
 .Dومن أراد التوسع يف إمامتهم فلرياجع املطوالت كعبقات األنوار يف إمامة األئمة األطهار لإلمام
السيد حامد حسني ،وخالصته للعالمة السيد علي امليالين ،وكتاب الغدير للعالمة الشيخ عبداحلسني
األميين.
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بأويل األمر الواجب طاعتهم ،وهنا اختلط احلابل بالنابل ،حبيث تداخلت األحكام الفقهية
بالضرورات السياسية واالجتماعية.
وفتح الباب ،بعد بناء أصل السلطة ومن له حق الوالية ،احلديث والتنظري والتأصيل
لصور اإلصالح ،من خالل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فهل هو جائز؟ وإذا جاز
فكيف جيب أن يكون؟ وهل جتوز النصيحة علنًا أم جيب أن تكون سرية؟ ويتفرع عن
ذلك الكثري من األسئلة.
بل إن األمر تطور يف تطرفه حىت أصبح وصف الشخص باإلصالحي هتمة يفر منها
كثريون ،ويعاقب عليها كثريون.
مث اشتد التداخل حىت صور فقهاء السلطان أن الوالء للوطن ،الذي هو أمر فطري
ال ينبغي أن تتم املزايدة عليه ،ليكون املعيار فيه هو مقدار القرب من السلطة؛ فكلما كان
الشخص أقرب للسلطان فهو األشد وال ًء ،حىت إذا ما صنف ضمن املعارضني له فما أيسر
أن يتهم بأن والءه للخارج ،مث حيل عليه الغضب الذي قد ُيودي حبياته فيقتل ،أو حبريته
شهر به.
فيسجن ،أو بكرامته فُي َّ
وال شك يف أن ذلك هو خرو ٌج عما يقتضيه العدل اإلسالمي ،فالوالء ال جيب أن يكون
حراسا
للحاكم ،وإمنا هلل أولاً مث لشريعته اليت جيب على السلطان والسلطة أن يكونوا ً
خملصني هلا ال ألهوائهم.
الشيخ املصطفى:

هذه الكثافة من التساؤالت املطروحة -واليت ترتبط مبدلول هذه اآلية على وجه
اخلصوص -جيعلنا نناقش اآلية من حمورين رئيسني:
املحور األول :اخلطاب يف آية اإلطاعة:

ألن اإلمامة تعين القيادة
حنن نؤمن ّأن أئمة أهل البيت  Dهم أولو األمر حقيقة؛ ّ
اإلسالمية للمؤمنني «أَل َْس ُت أَ ْولَى ِبا ْل ُم ْؤ ِمِننيَ ِم ْن أَ ْنف ِ
َال:
ول اهلل .ق َ
ُس ِه ْم؟ .قَالُواَ :بلَى َيا َر ُس َ
ْت َم ْولاَ ُه َف َعلِ ٌّي َم ْولاَ ُه .((4(»..وإذا ثبتت الوالية يف حالة الغيبة للفقهاء من خالل
َف َم ْن ُكن ُ
النص ،فإهنم يكونون والة األمر ولكن بالنيابة عن أويل األمر.
والشق األول من اآلية الكرمية {أَ ِطي ُعوا اهللَ} ،ال جمال للطاعة -هنا -أن نفسرها
ويطبق .واملالحظ
باملعىن احلركي؛ فاهلل عز وجل يش ّرعّ ،
ولكن الرسول  Cهو من ينقل ِّ
خصوصا ّأن علة {أَ ِطي ُعوا} -يف الشق الثاين -مشلت
عام،
ً
يف املقامّ ،أن السياق يف اآلية ٌّ
الرسول وأويل األمر م ًعا ،أي مل يفصل فعل األمر {أَ ِطي ُعوا} بني الرسول وأويل األمر
( ((4حبار األنوار ،ج ،28ص.98
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كما حدث يف الشق األول.
لكن والة األمور كثريون يف
وبطبيعة احلال اآلية الكرمية تتحدث عن رسول واحدّ ،
وليا من الدرجة الثانية ،أو يف موقع دون آخر.
العدد ،ومتفاوتون يف التكرمي ،بل قد يكون ًّ
فما هو املراد باألمر؟.
َّإن الدائرة اليت تستهدفها صيغة {أَ ِطي ُعوا} بالنسبة إىل الرسول وإىل أويل األمر
واحدة ،ومبا ّأن أويل األمر يف عهد الرسول احنصر دورهم يف تدبري شؤون الناس ،فهذا
يعين ّأن املسألة ليست حمصورة باألحكام الشرعية فقط ،وإمنا تتعداها إىل عملية احلكم
بلحاظ َّأن مصطلح (ويل األمر) يعين ويل أمور الناس.
فاألمر أو أمور الناس يعين شؤون الناس ،وأولو األمر هم َم ْن يتولّون شؤون الناس
وقضاياهم .وعندما تطلق العبارة يف السياق القيادي واحلاكمي ،فالرسول  Cيأمر وينهى مبا
هو رسول ،بينما والية األمر كلمة حتمل إحياءات تنفيذية أكثر من الدالالت املفهومية املجردة.
إذًا مسألة اإلطاعة يف {أَ ِطي ُعوا} شاملة وليست مربوطة بالتشريع ودائرته فحسب،
َضى
تعم القضاء وغريه ً
َان ِل ُم ْؤ ِم ٍن َولاَ ُم ْؤ ِم َن ٍة إِذَا ق َ
أيضا ،بدليل قوله تعاىلَ { :و َما ك َ
وإمنا ّ
(((4
ُون َل ُه ُم ال ِْخ َي َرُة ِم ْن أَ ْم ِر ِه ْم}  ،وهذه اآلية نزلت بعد معركة
اهللُ َو َر ُسوُل ُه أَ ْم ًرا أَن َيك َ
األحزاب ،أي يف مورد تنظيمي وليس يف موضوع تشريعي.
فاآليات القرآنية ،اليت تأمر بوجوب إطاعة الرسول وأويل األمر ،إمنا هي يف معرض
بيان جهة الطاعة ،وليست يف صدد بيان شروط الوايل وكيفية تعيينه ومن أين يأخذ شرعيته.
فإذا قلنا بـ(نظرية الشورى) ،مثلاً  ،فاألمة هي اليت ختتار الشخص حىت يصبح ويل
األمر ،باعتبار ّأن األمة قد اختارته.
وخصوصا
ولكن إذا أردنا استنطاق النصوص يف مسألة (والية األمة) أو حدود واليتها،
ً
الَّذين آ َمنُوا}َ { ،ولاَ َت ْر َكنُوا إِلَى
َّاس}{ ،يا أَُّي َها َ
يف اخلطابات القرآنية العامة{ :يا أَُّي َها الن ُ
ُم ِبا ْل َب ِاط ِل}( ،..((4فهذا اخلطاب
اَّل ِذ َ
ُم َب ْي َنك ْ
ين َظَل ُموا َفَت َم َّس ُك ُم ال َنّا ُر}(َ { ،((4ولاَ َت ْأ ُكلُوا أَ ْم َواَلك ْ
بأن اهلل تعاىل قد جعل األمة مسؤولة عن حتقيق العدل واحلق واملساواة
القرآين قد يوحي ّ
(((4
هلل َول َْو َعلَى أَ ْنف ِ
ني ِبا ْل ِق ْس ِط ُش َه َدا َء ِ
ُم} ،
بنفسها؛ {َيا أَُّي َها اَّل ِذ َ
ين آ َمنُوا كُونُوا ق ََّوا ِم َ
ُسك ْ
(((4
ُرَبى} .
َاع ِدلُوا َول َْو ك َ
{ َوإِذَا ُقْلُت ْم ف ْ
َان ذَا ق ْ
فهذا اخلطاب املباشر لألمة ،وما عداه مستفيض يف نصوص القرآن الكرمي ،يدل على
( ((4سورة األحزاب ،آية.36 :
( ((4سورة هود ،آية.١١٣ :
( ((4سورة البقرة ،آية.١٨٨ :
( ((4سورة النساء ،آية.١٣٥ :
( ((4سورة األنعام ،آية.152 :
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محل األمة مسؤولية حتقيق هذه األمور اليت وردت يف اآليات ،وقد يكون ذلك
ّأن اهلل تعاىل ّ
موح ًيا بأهنا هي املسؤولة عن صناعة احلكم ،وبالتايل مطالبة بإدارة األمور أو مراقبتها
بصورة مباشرة أو غري مباشرة؛ وذلك لكي ُتعذر األمة أمام اهلل تعاىل يوم القيامة ،ورمبا
يؤيد هذا املعىن بآية الشورى { َوأَ ْم ُر ُه ْم ُشو َرى َب ْي َن ُه ْم}( ،((4باعتبار ّأن كلمة (األمر) تشمل
كل شؤون الناس ،ومن بينها مسألة تعيني احلاكم وصيغة احلكم.
وقد ترد اآليات اليت تتحدث عن البيعة أو جتربة املسلمني األوائل يف اختيار احلاكم،
كما حصل مع اإلمام علي  -Fقد ترد هذه مؤيدة الجتاه تصدي األمة وتولّيهااملسؤولية بصورة مباشرة أو غري مباشرة.
ولكن ،عندما نناقش املسألة بصورة موضوعية ،جند ّأن اخلطابات القرآنية ليست يف مقام
البيان من هذه اجلهة ،بل هي واردة يف مقام توجيه الناس ألخذ هذه املفردات ،سواء كانت عبادية أو
معاملتية أو سياسية ،من دون احلديث عن اآللية يف هذا املجال ،فنحن ال جند أي دليل على حتديد
اآللية ،أو كيفية قيامهم باملسؤولية أو تدبر أمورهم ،فاآليات ال تتعرض للشق اآليل والتدبريي.
تعرضت للمبادئ اليت جيب على اإلنسان أن يأخذ هبا دون التعرض للتفاصيل.
فاآليات َّ
من هنا ،حنن ال نستطيع أن نفهم من هذه اخلطابات أهنا تتجه إىل احلديث عن طريقة
ٌ
متروك للصيغ العقالئية ،فهي قد تتخّير الصيغ العملية
معينة إلدارة األمة ،وإمنا األمر
املناسبة لترمجة تلك املبادئ ،وهذا ما ع ّبر عنه السيد الشهيد حممد باقر الصدر M
مبنطقة الفراغ ،أو جزء من منطقة الفراغ.
فآلية الشورى -مثلاً  -يف التجربة اإلنسانية ليست ثابتة ،وإمنا هي متحركة ليقارب
اإلنسان الصواب« ،من شاور الرجال شاركها يف عقوهلا»(« ،((4و َمن استب ّد برأيه هلك»(.((4
نعم ،يبقى احلديث عن والية األمة على نفسها ،فهذه الصيغة النظرية حتتاج إىل أدلة،
رمبا يقالّ :إن هناك قاعدة عقالئية يؤكدها الشرع ،وهي ّأن الناس مسلَّطون على أنفسهم،
أو أصالة ال والية ألحد على أحد ،وعلى ضوء هذه القاعدة ،ال ُب ّد للحاكم ،سواء كان فقي ًها
أو غري فقيه ،من تنازل األمة عن بعض سلطتها على نفسها هلذا احلاكم .غري ّأن هذا ال
يصلح أن يكون دليلاً  ،فالقاعدة العقالئية السالفة ال تثبت إ ّال الوالية للنفس وتنفيها من غري
النفس ،لكنها من جهة ثانية ال تثبت إمكانية التنازل ،فهذا الشق أو اجلانب ّمت السكوت عنه،
وإن أمكن تصوره على حنو تعاقدي ،فتطيع احلاكم باملقدار الذي تتنازل به له .وساعتئ ٍذ
يكون قوله تعاىل{ :أَ ْوفُوا ِبا ْل ُعقُو ِد}( ،((5هو أساس الشرعية يف هذا املجال.
( ((4سورة الشورى ،آية.٣٨ :
( ((4غرر احلكم.10057 ،
( ((4هنج البالغة ،حكمة.١٦١ :
( ((5سورة املائدة ،آية.1 :
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املحور الثاين :مفهوم فقه القيادة يف اآلية الكرمية:

عند متابعتنا للخطاب القرآين ،نرى ّأن الرسالة اإلسالمية بكل مفرداهتا موجهة إىل
اإلنسان ،فهي حتثّه يف الواقع على جتسيد قيم الرسالة ومفاهيمها يف خمتلف الدوائر
الفردية والعامة .وال جند مثة اختالفًا بني اخلطاب العام الذي حيدد املناخ ويصنع األجواء
العامة ،وبني اخلطاب الفردي ،سواء اخلطاب الوارد يف عنوان {أَ ِطي ُعوا} ،أو خمتلف
العناوين األخرى اليت متعلقها املسؤولية اخلاصة أو العامة.
فجملة من اخلطابات القرآنية تتوىل حتديد األطر العامة ،بينما تتجه مجلة أخرى إىل
حتديد صيغ تلك اآليات.
ولبيان املراد ،بصورة أوضح ،نستعرض أمنوذجني من اخلطاب :أحدمها جممل عام وال
يتضمن صيغًا تنظيمية دقيقة ،كاآليات اليت تنهى عن الركون إىل الظامل { َو َال َت ْر َكنُوْا إِلَى
ون ا ِ
ين َظَل ُموْا َفَت َم َّس ُك ُم النَّا ُر َو َما َلكُم ِّمن ُد ِ
ون}( ،((5أو اليت
نص ُر َ
الَّ ِذ َ
هلل ِم ْن أَ ْوِل َياء ُث َّم َال ُت َ
ين آ َمنُوْا ْاسَت ِجيُبوْا لهلِ ِ َوِل َّلر ُس ِ
ول
تأمر باالستجابة هلل وللرسول مثل قوله تعاىل{ :يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
(((5
يوجه الناس إىل وجوب اإلطاعة
إِذَا َد َعاكُم ِل َما ُي ْحِييك ُْم}  ،وما إىل ذلك .وثانيهما مباشر ّ
كتعبري عن التزامهم بالقرآن ،كالنص القرآين الذي يأمر بإطاعة اهلل والرسول وأويل األمر:
ول َوأُ ْوِلي ا َأل ْم ِر ِم ْنك ُْم}( .((5وويل األمر ،يف
الر ُس َ
{َيا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا أَ ِطي ُعوا اهللَ َوأَ ِطي ُعوا َّ
هذا اإلطار ،ميثل العنوان القيادي احلركي الذي يتوىل مهمات إدارة األمور يف الواقع.
نعم ،قد يقع التوهم يف ّأن بعض الروايات عندما تتناول موضوع الطاعة أو دائرة
الويل ومسؤولياته ،فإهنا تنسف املساحة اليت خياطب القرآن هبا اإلنسان كمسؤول ،وهذه
وكأن األمة مسلوبة الدور
النصوص تشعر أهنا ُتعطي صالحيات تامة أو شبه تامة للويلّ ،
واإلرادة .وقد ُتوحي دالالهتا بالتعارض بينها وبني اخلطاب القرآين ،الذي يركز على
مسؤولية اإلنسان الفرد واجلماعة.
وحيسن بنا -هنا -التمييز بني املمارسات السلوكية يف الذهنية اإلسالمية املعاصرة،
وخصوصا يف نظرهتا إىل الويل ،وبني املفهوم القرآين والسنّيت؛ فهناك ذهنية حتاول أن
ً
تستغرق يف شخص (النيب  -اإلمام  -الويل) حىت خييل إليك ّأن املسألة مرتبطة بشخص
أكثر مما هي مرتبطة برسالة ،مبعىن أن ُتعطى الرسالة قيمة ،ال من ذاهتا ،وإمنا باعتبار َمن
قياسا على حاملها.
محلها ،سواء كان النيب أو اإلمام أو الويل ،األمر الذي جيعل الرسالة ثانوية ً
مثة نوع من أنواع الفهم الذايت للمسألة ،قد توهم بطغيان الفرد على الرسالة ،مع
العلم ّأن القيمة الفعلية هي للرسالة ،حىت عندما يقول اإلمام الصادق - Fيف خصوص
( ((5سورة هود ،آية.١١٣ :
( ((5سورة األنفال ،آية.٢٤ :
( ((5سورة النساء ،آية.٥٩ :
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الر ُّاد
الويلَ ...« :-فإِذَا َحك َ
َم ِب ُح ْك ِمنَا َفل َْم ُي ْق َب ُل ِم ْن ُه َفإَِّن َما ْاسُت ِخ َّف ِب ُحك ِْم اهللَ ،و َعَل ْينَا ُر َّدَ ،و َّ
ِ (((5
الر ُّاد َعلَى اهللَ ،و ُه َو َعلَى َح ِّد ِّ
الش ْر ِك ِباهلل»  ،ال باعتباره بات ظل اهلل على األرض،
َعَل ْينَاَّ ،
وإمنا باعتبار ّأن هذا الويل إمنا حيكم بشريعة اهلل وحبكمه ،وأي احنراف عن حكم اهلل
يفقد هذا الويل أو ذاك مصداقيته ويسقط وجوب إطاعته ،ولع ّل داللة الرواية التالية
ُم
واملروية عنه ً F
أيضا -واضحة يف بيان هذا املعىن ،حيث يقولَ ..« :م ْن ك ََان ِم ْنك ْ
(((5
ِم َّم ْن َق ْد َر َوى َح ِديَثنَا َون َ
َظ َر ِفي َحلاَ ِلنَا َو َح َرا ِمنَا َو َع َر َف أَ ْحكَا َمنَا َفْل َي ْر َض ْوا ِب ِه َح َك ًما. »..
وهذه الرواية توافق من ناحية املضمون داللة اآلية القرآنية الكرمية اليت تربط إطاعة
ول َف َق ْد أَ َطا َع اهللَ}(.((5
الر ُس َ
الرسول بإطاعة اهلل تعاىلَ { :م ْن ُي ِط ِع َّ
واملشكلة اليت توحي بكل التساؤالت املطروحة بصيغ إشكالية ،هي ّأن هناك استغراقًا يف
ذات الويل ،حبيث ينظر إليه ،حبسب املصطلح ،نظرة موضوعية ال طريقية ،ما جعل املسألة
تتحرك بعي ًدا عن األمة ودورها ،بل عن الرسالة ودورها ،ولعل هذا النمط الثقايف هو الذي
جعل الناس تستغرق يف األنبياء واألولياء أكثر من استغراقها يف الرسالة ويف القرآن الكرمي.
ومثة كثري من الروايات اليت يتم تداوهلا يف الدائرة التفاضلية ،ويف إطار املقابلة بني كتاب اهلل
تعاىل وبني اإلمام أو الويل ...إخل ،وهذا يكشف عن مي ٍل لتغليب اجلانب الشخصي والذايت ،ولعل
هذا املنحى يف التفكري بات يستحوذ على بعض الذهنيات اإلسالمية يف نظرهتا إىل املوقع القيادي.
يف املقابل ،إذا أردنا أن ندرس املسألة من خالل اخلطاب القرآين أو األحاديث الواردة
يقدم لنا
يف الوالية ،فإننا ال نعثر على مثل تلك املفاهيم السائدة اليوم ،فالقرآن الكرمي ِّ
شخصية الرسول يف إطار شخصية الرسالة وليس العكس ،كما جند ّأن الرسول ال يتحدث
ُم ِم ْن
ذاتيا عندما يأمر أو ينهى؛ { َوإِلَى َث ُمو َد أَ َخ ُاه ْم َصاِل ًحا ق َ
َال َيا ق َْو ِم ْاعُب ُدوا اهللَ َما َلك ْ
ًّ
(((5
إَِل ٍه َغ ْي ُرُه}  .وكذا النيب حممد  Cعندما يتحدث عن نفسه يقول{ :ق ْ
ُل إَِّن َما أَنَا َب َش ٌر
ُم إَِل ٌه َو ِاح ٌد}( ،((5حىت عندما نقرأ بعض النصوص القرآنية اليت
وحى إِل ََّي أََّن َما إَِل ُهك ْ
ِم ْثلُك ْ
ُم ُي َ
تأمر بإطاعة الرسول ،فإهنا ال تنطلق من اعتبار الطاعة ذاتية ،بل من خالل متابعتها يف
تفصيل تعاليم الرسالة يف الواقع ،فنالحظ غياب شخصية الرسول يف إطار التبليغ وبروز
آيات ا ِ
ني ِب ِ
الرسالة {فإَِّن ُهم ال ُيكَذِّبون َ
دون}( ،((5فالتكذيب ليس
جح َ
َك َوَل ِك َّن الظاِلم َ
هلل َي َ
موج ًها إىل النيب  ،Cوإمنا موجه إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
ألن القائد
لذلك نقولّ :إن هذه الفكرة ال تتناىف مع وجود دور لألمة يف هذا املجالّ ،
( ((5وسائل الشيعة ،ج ،27ص.136
( ((5األصول من الكايف ،ج ،1ص.67
( ((5سورة النساء ،آية.80 :
( ((5سورة هود ،آية.61 :
( ((5سورة الكهف ،آية.١١٠ :
( ((5سورة األنعام ،آية.23 :
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ال يلغي مجهوره أو قاعدته ،والقرآن يدل على ّأن القيادة غري منفصلة عن القاعدة ،فهناك
ول ا ِ
الرسول والذين معه حيث نقرأ يف كتاب اهلل تعاىلُ { :م َح َّم ٌد َّر ُس ُ
ين َم َع ُه أَ ِش َّداء
هلل َوالَّ ِذ َ
(((6
َعلَى ا ْلك َُّفا ِر ُر َح َماء َب ْي َن ُه ْم}( .((6وكذا قوله تعاىلَ { :و َشا ِو ْر ُه ْم ِفي ا َأل ْم ِر}  ،فالقرآن ال
يلغي األمة ،بل يتحدث عن الظاهرة املشتركة بني األمة والقائد ،فيتحدث عن الرسول C
الذي ينفتح على األمة فيطلب مشورهتا ،بقطع النظر عما إذا كان يف حاجة إىل هذه املشورة
أو ال .من هنا ،يأيت التأكيد على ّأن اخلطاب القرآين ال يؤكد الذاتية يف الويلّ ،وال ينفي
الدور الذي ميكن أن تلعبه األمة.
قرآنيا يفرض على الرسول أن
إذن الفكرة املحورية ،يف هذا املقامّ ،أن مثة مبدأً ًّ
يشاور املسلمني ،وجتربة النيب  Cمليئة بالشواهد ،ال سيما يف احلروب ،كما نقلت كتب
ريا حول الدوافع ،وخضعت الشواهد التارخيية لعمليات
السرية .وقد اختلف املسلمون كث ً
بأن له رأًيا ليستدرج
تأويل ،كأن يقول البعضّ :إن الرسول  Cكان يوحي للمسلمني ّ
صحت األحاديث ّأن املسلمني كانوا يستوضحون قبل إبداء
املستشارين إىل رأي آخر ،وإذا َّ
وحي من السماء أو رأي ارتآه لريجع
الرأي املخالف ،فيما إذا كان هذا املورد أو املسألة هو ٌ
إىل رأي املسلمني ،هكذا يتبني ّأن الرسول  Cمل يكن بعي ًدا عن أمته ،بل يتحسس كل
ُم َر ُسو ٌل ِّم ْن أَنف ِ
ُم َع ِزي ٌز َعَل ْي ِه َما
ُسك ْ
آالمها ،وحنن عندما نقرأ اآلية الكرميةَ{ :ل َق ْد َجاءك ْ
ني َرؤ ٌ
ُوف َّر ِحي ٌم}( ،((6فمعىن ذلك ّأن هناك حالة شعورية
يص َعَل ْيكُم ِبا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
َعِنُّت ْم َح ِر ٌ
وانفتاحا عليها.
تنطلق يف املجرى السلوكي للنيب مع األمة ،كان يترمجها احترا ًما
ً
كما مهملاً  ،أو كيانًا ملغى من احلساب ،بل
يف ضوء ما تقدم ،يتضح ّأن األمة مل تكن ًّ
كان هلا حضورها.
ما نريد قوله ،يف هذا املقام ،إنّه ال منافاة بني األمر بالطاعة وحضور األمة يف الواقع
ألن مسألة الطاعة تتصل بالنظام العام ،وهي مسلك عقالئي تلتزم به خمتلف أنظمة
العام؛ ّ
ألن خيار األمة يف القبول
العامل ،وليس مثة فرق بني انتخاب القيادة لتحكم ،وبني التعينيّ ،
والرفض هو داخل النظام.
املفروض أن يكون جمتمع املسلمني معتق ًدا بالرسالة وبالرسول ،وبالتايل ملتز ًما بأوامر
الرسول ونواهيه ،متا ًما مثل فكره وخطه ،والرسول  Cعندما ينطلق يف التطبيقات ال
خيرج عن الوجدان الثقايف العام لألمة ،مع العلم ّأن الدائرة اليت يتصدى هلا الرسول C
تتناول األحكام الشرعية املوحى هبا من اهلل تعاىل ،ودائرة األحكام التفصيلية اليت هي
مبثابة خطوط خاصة مستنبطة من خطوط عامة.
( ((6سورة الفتح ،آية.29 :
( ((6سورة آل عمران ،آية.159 :
( ((6سورة التوبة ،آية.128 :
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الدكتورة املحميد:

من هو و ّ
يل األمر الذي جتب طاعته ،الذي ُجعلت طاعته مقرونة بطاعة اهلل سبحانه
وطاعة رسوله  ،Cوالرا ّد عليه را ّد على اهلل ورسوله؟.
لقد كان يل حبث يف ذلك ضمن رساليت للدكتوراه اليت كانت بعنوان (موقع املرأة يف
النظام السياسي اإلسالمي) ،فأقتطف منه اجلزئية اآلتية لالستشهاد بأدلته املحققة:
مؤهالت احلاكم اإلسالمي:

من البداهة عقلاً أن كل من يشغل منص ًبا أو يقوم بوظيفة معينة البد وأن يكون
مؤهلاً بالعلم املتعلق بتحقيق أغراض ذلك املنصب وأداء وظائفه على الوجه الصحيح
األكمل .لذا البد وأن يتصف شخص احلاكم يف النظام اإلسالمي مبواصفات حمددة تؤهله
للنهوض مبهام احلكومة اإلهلية.
من أهم الشروط اليت ينبغي أن تتوافر يف قائد الدولة اإلسالمية:
ألف :العلم بالشريعة اإلسالمية:

مبا أن احلكومة اإلسالمية هي حكومة القانون اإلهلي البد وأن يكون حاكم املسلمني
عاملًا فقي ًها جمته ًدا بدرجة عالية من الفهم العميق يف أحكام الشريعة اإلسالمية .وقد أورد
هذا الشرط املاوردي يف شرط اإلمام «العلم املؤدي إىل االجتهاد يف النوازل واألحكام».
وذكره أبو يعلي بإجياز فقال :إن اإلمام جيب أن يكون «من أفضلهم يف العلم والدين».
باء :الكفاءة واخلربة السياسية واإلدارية:

عال من الفقاهة
ويف واقع احلال ال يكفي أن يكون احلاكم اإلسالمي على مستوى ٍ
االجتهادية يف الشريعة اإلهلية ،فهو ليعمل علمه اإلسالمي يف سياسة الدولة للشؤون
الداخلية واخلارجية ،وليحقق مقاصدها وحيميها من األخطار البد أن يكون على علم ودراية
سياسية واجتماعية إمجالية وتفصيلية بشؤون األمة اليت حيكمها ومشكالهتا ،وما جيري
على الساحة الدولية من تطورات وهتديدات.
فكما يطلب من احلاكم األعلى لألمة اإلسالمية املستوى األعلى من الفقاهة يطلب فيه
التفوق يف الدراية السياسية ،بل ويف القدرة اإلدارية وحسن الوالية.
عبر القاضي أبو يعلي عن هذا الشرط بقوله« :أن يكون فيما يأمر احلرب
وقد َّ
والسياسة وإقامة احلدود والذب عن األمة» .وعرب عنه املاوردي بقول« :الرأي املفضي إىل
سياسة الرعية وتدبري املصاحل».
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جيم :العدالة:

وهي من أهم الصفات اليت جيب أن يتصف هبا القائد األعلى للنظام اإلسالمي.
وتعين :ملكة اجتناب املحرمات اليت هنى عنها الشارع والتزام الواجبات الشرعية اليت
أمر هبا .العدالة هي امللكة الضابطة لتوافر األخالق الفاضلة كالزناهة واألمانة واالستقامة
والوفاء واإلخالص ،واملانعة من االتصاف باخلبائث كاخليانة والكذب والتضليل .أمهية هذا
الشرط تنبع من مسؤولية احلاكم عن إقامة احلق والعدل بني الناس ومنع الرذيلة والظلم
والبغي فالبد أن يتصف قبل غريه بأن يعمل مبا يأمر به وينتهي عما ينهى عنه.
وحيث إن احلاكمية هلل سبحانه وحده ال شريك له ،وكل من احلاكم واملحكوم حمكومان
بشرع اهلل ،ووظيفة ومسؤولية كل منهما تطبيق القواعد الشرعية وتنفيذ األوامر اإلهلية يف
كل جماالت وحاالت احلياة:
ُم أَ ْن ُتؤ َُّدوا الأَْ َمان ِ
َات إِلَى أَ ْهلِ َها َوإِذَا َحك َْمُت ْم َب ْي َن الن ِ
َّاس أَ ْن َت ْح ُك ُموا
 {إ َِّن اهللَ َي ْأ ُم ُرك ْين َآ َمنُوا أَ ِطي ُعوا
ُم ِب ِه إ َِّن اهللَ ك َ
ريا (َ )58يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ِبا ْل َع ْد ِل إ َِّن اهللَ ِن ِع َّما َي ِع ُظك ْ
َان َس ِمي ًعا َب ِص ً
ُم َفإ ِْن َتنَاز َْعُت ْم ِفي َش ْي ٍء َف ُر ُّدوُه إِلَى ا ِ
الر ُس ِ
ول إ ِْن
الر ُس َ
ول َوأُوِلي الأَْ ْم ِر ِم ْنك ْ
هلل َو َّ
اهللَ َوأَ ِطي ُعوا َّ
ْ ِ لاً (((6
ُون ِبا ِ
هلل َوا ْل َي ْو ِم الآَْ ِخ ِر َذِل َك َخ ْي ٌر َوأَ ْح َس ُن َتأوي } .
ُك ْنُت ْم ُت ْؤ ِمن َ
فاحلكومة أمانة إهلية لدى احلاكم ،ال يستطيع مبقتضاها إال احلكم مبا أنزل اهلل سبحانه،
وعلى الرعية بصفتهم الفردية واجلماعية االستجابة واخلضوع لإلرادة اإلهلية بالطاعة والقبول.
ومن خيرج عن حكم اهلل يف شيء ويستبدله حبكم آخر فقول القرآن الكرمي فيه صريح:
ون}(.((6
ُم ِب َما أَ ْن َز َل اهللُ َفُأوَلِئ َك ُه ُم ا ْلكَا ِف ُر َ
 { َو َم ْن ل َْم َي ْحك ْ(((6
ُم ِب َما أَ ْن َز َل اهللُ َفُأوَلِئ َك ُه ُم َّ
ون} .
الظاِل ُم َ
 { َو َم ْن ل َْم َي ْحك ْ(((6
ُم ِب َما أَ ْن َز َل اهللُ َفُأوَلِئ َك ُه ُم ا ْل َف ِ
ُون} .
اسق َ
 { َو َم ْن ل َْم َي ْحك ْومسؤوليات املجتمع يف حتمل اخلالفة اإلهلية احلاكمة يف األرض ال تتوقف على
تشكيل الدولة وانتخاب احلاكم ،بل متتد وتستمر يف تقدمي النصح واملشورة ،وإبداء الرأي
أو املعارضة والتصويب واملسامهة والبناء بعنوان الفريضة الواجبة ،وهي فريضة األمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،اليت تعد أهم فريضة يف الشريعة اإلهلية؛ ألنه هبا حتفظ سائر
الفرائض والواجبات واملصاحل.
(((6
ون ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وف َوَي ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر} .
َات َب ْع ُض ُه ْم أَ ْوِلَياُء َب ْع ٍض َي ْأ ُم ُر َ
 { َوا ْل ُم ْؤ ِمن َُون َوا ْل ُم ْؤ ِمن ُ
( ((6سورة النساء ،آية.59 - 58 :
( ((6سورة املائدة ،آية.44 :
( ((6سورة املائدة ،آية.45 :
( ((6سورة املائدة ،آية.47 :
( ((6سورة التوبة ،آية.71 :
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ويف اإلسالم دائرة أوسع من دائرة هذه الفريضة السامية وعنوان آخر للدور الفاعل
لألمة أال وهو عنوان ودائرة النصيحة والتواصي باحلق.
الص ْب ِر}(.((6
اص ْوا ِب َّ
اص ْوا ِبال َْح ِّق َوَت َو َ
 { َوَت َو َعوقًا لتطبيق العدل
األمة مسؤولة عن تصويب احنراف احلاكم ،فإن مل يستجب وكان ُم ِّ
واحلكم مبا أنزل اهلل يفقد بذلك شرط اتصافه بالعدالة ،الذي هو شرط أساس من شروط
ومؤهالت احلاكم الشرعي املفترض الطاعة ،فيتعني على األمة خلعه وتعيني البديل ممن تتوافر
فيه مجيع الشروط ،لتستمر عجلة التنمية البشرية واالجتماعية وفق األهداف اإلهلية الشرعية.
V

منتدى البصائر :جناح النموذج اإلصالحي السياسي يف بلد ما ..يشجع تكراره
يف بلد آخر ،هذا ما شهدناه يف انتقال حراك اإلصالح من تونس إىل مصر،
مشجعات االنتقال؟ وما هي
ومنهما إىل البحرين واليمن وليبيا ،فما هي
ِّ
عوامل جناحه؟ وهل تشكل الذريعة التقليدية -وجود (خصوصيات) اجتماعية
ً
فعلية؟.
جمتمعا عن آخر -سدو ًدا
متيز
ً

الدكتورة املحميد:

ال شك يف أن جناح منوذج لإلصالح السياسي يف أي بلد سيكون مؤثرًا يف حتفيز
احلراك السياسي واالجتماعي يف البلدان واملجتمعات األخرى ،سواء على مستوى أصل
إمكانية اإلصالح يف مبادئه األساسية ،أو باالستفادة من املشتركات يف الظروف واإلشكاليات،
كفقدان العدالة يف توزيع الثروة والفقر ،وفقدان احلريات واالستبداد...
وما يعني على انتقال جتارب اإلصالح وجناحها من بلد إىل آخر:
 ما ُجبلت عليه املجتمعات البشرية فطرة ووفق السنن اإلهلية من حيوية ومنووتطور حنو تكامل الرشد االجتماعي والسياسي.
ربانيا تتبناه وتتمسك به كاملجتمعات اإلسالمية
مدنيا ًّ
 واملجتمعات اليت متلك دستورًا ًّمرشحة أكثر من غريها للسرعة والعمق يف التغيري اإلجيايب.
 اتساع رقعة املشتركات يف معاناة املجتمعات ُيعني على استنساخ التجارب يف كثري منالتفصيالت ،وجتنب سلبياهتا اختصارًا لسبيل الوصول لألهداف التفصيلية.
فوريا
 سهولة التواصل إللكتروين الذي ساهم بنقل اخلربات اإلجيابية والسلبية نق ًال ًّعجل يف معطيات احلراك وتسريعه.
ّ
 وكلما متتعت املجتمعات املتطلعة لواقع أفضل بوجود القيادة الرشيدة من أبنائهااملخلصني ،قربت من حتقيق النجاح يف طموحاهتا اإلصالحية.

( ((6سورة العصر ،آية.3 :
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الشيخ الداوود:

الشعوب العربية َّتواقة للحرية والكرامة والعزة ،وقد كانت السلطات يف عاملنا العريب
وما زالت تدوس على كرامة األمة ،وتقمع سعيها للحرية ،وهتدر عزهتا ،من خالل التبعية
الكاملة للغرب ،وعرب ممارستها للقمع واالرهاب واالستبداد جتاه شعوهبا.
تتوحد يف كيفية تعاملها مع تطلعات شعوهبا،
وعندما ننظر لكل األنظمة العربية جندها َّ
وهي تفقد القدرة على إصالح ذاهتا؛ ألن رؤيتها لشعوهبا تنبع من نظرة متعالية ترى يف
الشعب عبدًا ويف احلاكم ًّربا ،ومن الطبيعي أن نظمًا تنظر لشعوهبا من خالل هذا املنظار
تفقد القدرة على تصحيح مسارها ،ومل يعد من املمكن إصالحها ،وبالتايل فإن اخليار الوحيد
املتاح أمام الشعوب العربية هو التغيري اجلذري الذي يتم من خالله قلع السلطة من جذورها.
ومبا أن مجيع األنظمة العربية هي من هذا النمط فإن الشعوب عندما ترى جناحًا
قد حتقق يف بلد جماور فإن ذلك يشجعها على تكرار التجربة ألن اهلم واهلدف والغاية
والطبيعة واحدة ،فما حققه الشعب التونسي البطل ميكن أن حيققه الشعب املصري الشجاع،
وما حققه الشعب املصري ميكن أن حيققه الشعب البحريين األيب إذا أصر وكافح وواصل
نضاله ،فليس االنتصار حكرًا على شعب دون آخر ،بل هو متاح لكل من يدافع ويناضل من
أجل حتقيق كرامته ونيل عزته.
أما مسألة أن لكل شعب ولكل جمتمع خصوصيته فهي ذريعة تسعى لتكريسها السلطات
املستبدة كي تبعد الشعوب عن حتقيق أهدافها ،فأي خصوصية جتعل الشعوب اخلليجية ختتلف
عن الشعب التونسي ،هل الشعب التونسي أو املصري حيتاج إىل العزة والكرامة واحلرية
واملشاركة الفاعلة يف رسم مستقبله والشعوب اخلليجية تستغين عن كل تلك القيم واملبادي؟!.
إن ما نادت به الشعوب العربية يف تونس أو مصر أو ليبيا أو اليمن هو عني ما يطلبه
ويسعى لتحقيقه الشعب البحريين البطل ،وبالتأكيد إن ما يسعى إليه سوف يتحقق بإذن اهلل
وجبهود اجلماهري املناضلة.
مث إن انتقال احلراك اجلماهريي لكل الشعوب العربية يكشف أن السدود اليت صنعها
االستعمار ،واليت متثلت يف احلدود بني الدول العربية ،مل تؤثر يف وحدة األمة وشعورها
بكينونتها وتفاعل بعضها مع بعض ومشاركتها يف مهومها وغاياهتا وأهدافها.
السيد املوسوي:

ريا يف حركة اإلنسان وفاعليته ،هلذا جند أن القرآن الكرمي يسوق لنا
إن للنموذج دو ًرا كب ً
مناذج تارخيية عبارة عن جتارب توضح لنا إمكانات اإلنسان وقدراته وطاقاته الكامنة والقادرة
على التغيري وحتقيق النجاحات الفعلية ،كما جاء يف القرآن الكرمي { َق ْد كَان َْت َلك ُْم أُ ْس َوٌة َح َس َن ٌة
ون ا ِ
ون ِمن ُد ِ
هلل َك َف ْرنَا ِبك ُْم
ين َم َع ُه إِ ْذ قَالُوا ِل َق ْو ِم ِه ْم إِنَّا ُب َرآء ِمنك ُْم َو ِم َّما َت ْعُب ُد َ
ِفي إِ ْب َر ِاهي َم َوالَّ ِذ َ
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ْضاء أََب ًدا َحَّتى ُت ْؤ ِمنُوا ِبا ِ
هلل َو ْح َدُه إِلاَّ ق َْو َل إِ ْب َر ِاهي َم لأِ َِبي ِه لأََ ْسَت ْغ ِف َر َّن
َوَب َدا َب ْي َننَا َوَب ْي َن ُك ُم ا ْل َع َدا َوُة َوا ْل َبغ َ
(((6
َك ِم َن ا ِ
َك َو َما أَ ْملِ ُك ل َ
لَ
ري} .
هلل ِمن َش ْيٍء َّرَّبنَا َعَل ْي َك َت َو َّكْلنَا َوإَِل ْي َك أََن ْبنَا َوإَِل ْي َك ا ْل َم ِص ُ
فإن النموذج القرآين ال يقتصر على حركة األنبياء وحسب ،بل يشمل الذين اتبعوا
األنبياء من غري املعصومني ،ليجد اإلنسان أنه مؤهل للقيام بدور رائد وكبري يف حياته،
وهو قادر على التغيري إذا اتبع الشروط وعرف مدى طاقاته.
ونوه هلا ،ومنها:
وتكون التجارب مؤثرة من عدة جوانب ،وكلها ذكرها القرآن الكرمي َّ
 -1جتارب األنبياء والرسل عرب االقتداء والتأسي وحماولة االقتراب من املثال املق ّدس
ون َعلَى َذِل َكَ ،وَل ِك ْن أَ ِعينُوِني ِب َو َر ٍع َو ْاجِت َها ٍد َو ِع َّف ٍة َو َس َدا ٍد»( .((7كما
ُم لاَ َت ْق ِد ُر َ
على هنج « َوإَِّنك ْ
قال اإلمام علي .F
 -2جتارب األتباع املخلصني ،وهنا يكون املثال أقرب حيث يبني إمكان التغيري من
غري املعصوم.
 -3التجارب التارخيية واملعاصرة ،من خالل مالحظتها ،واالستفادة منها ،كما أشار القرآن
الكرمي إىل حرب الروم والفرس يف سورة الروم ،وكما أشري إىل اهنزام جيش إبرهة احلبشي يف
سورة الفيل ،وغري ذلك مما يق ّرب اإلنسان للتجربة القريبة وقراءهتا واالستفادة اإلجيابية منها.
والتجارب اإلنسانية ال تتوقف ،فإن األيام يداوهلا رب الناس بني الناس ،وكلما قرأ
اإلنسان التجربة قراءة معترب ،اكتشف منها تلك الروح اليت تغذيه وحتفزه للمحاكاة.
إن ما قيل :إن التجارب العربية ال ميكنها أن تتك ّرر أو إهنا ال تصلح أن تتك ّرر يف قطر
آخر ،بذريعة خصوصية كل بلد عريب عن اآلخر ،هو قول سطحي ينظر للعادات املتنوعة
للشعوب على أهنا ثقافة راسخة ،ومع تثبيت أن التنوع بني الشعوب يف السلوكيات واألعراف
هو أمر واقع ،ولكنه ليس عائقًا عن االستفادة وعن انتقال التجربة من بلد عريب إىل آخر،
ألن ما ينتقل هي روح القيم ،قيم التغيري وقيم القدرة ،تلك القيم اليت تصوغ املفاهيم من
جديد لتترجم إىل سلوك وواقع عملي ،ومن يعي القيم ويصوغ مفاهيمه على أساسها ،فهو
احلكيم الذي يطبق مفاهيمه مبا يتناسب وواقعه ،فال يستنسخ التجربة حبذافريها ،هلذا
جاء يف الروايات عن أهل البيت  Dأن احلكمة أن تضع الشيء يف موضعه ،ولذلك جاءت
الوصايا منهم  :Dخذ احلكمة ولو من فم كافر ،وخذ احلكمة ولو من فم منافق .فبعي ًدا
عن اخلصوصيات السطحية ميكن ملن جيد احلكمة أن يستلهمها ليستفيد منها يف واقعه.
ريا َو َما َيذ ََّّك ُر
وقد قال تعاىلُ{ :يؤِتي ال ِْح ْك َم َة َمن َي َشاُء َو َمن ُي ْؤ َت ال ِْح ْك َم َة َف َق ْد أُوِت َي َخ ْي ًرا َكِث ً
إ َّ
ِال أُ ْولُوْا ا َأل ْل َب ِ
اب}(.((7
( ((6سورة املمتحنة ،آية.٤ :
( ((7هنج البالغة ،من كتاب له  Fإىل عثمان بن حنيف األنصاري.
( ((7سورة البقرة ،آية.269 :
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إن اإلشكالية املعرفية اليت وقع فيها مثقفو العرب هي أهنم س ّوقوا إىل مفاهيم
خاطئة ،ومنها :أن (الثقافة) هي تلك األعراف والسلوكيات اليت يلتزم هبا املجتمع ،ومنها
تلك اخلصوصيات السطحية اليت حتاكي الواقع القائم ،واليت تطبعت ونشأت الشعوب عليها،
ومنها طريقة التعامل والنظر للحاكم وكأنه رب ُيعبد ،هلذا جند أن بعض املنتسبني للفكر
املدعني لالستنارة والتحرر ،يطأطئون رؤوسهم ويسبحون حبمد الطواغيت ،مناقضني كل
القيم اليت يدعون هلا ،كل ذلك باسم الثقافة ،فهذا التحريف ميكنه أن يقود إىل مقولة:
خصوصيات املجتمعات متنع من انتقال التجارب اإلصالحية.
الشيخ امليالد:

ال يوجد شيء إال وله جهُة خصوصي ٍة ،وكذا املجتمعات ال خيلو الواحد منها من
خصوصيات ،ولكن السؤال عند املقارنة بني جمتمع وآخر ينبغي ألاَّ
ٍ
خصوصية أو مجل ِة
يكون عن ذات اخلصوصية فقط وإمنا عن كوهنا فارقة من هذه اجلهة أم ال؟ وإذا ما أردنا
أن حنكم هذه الرؤية على واقع الثورات العربية وما هي عليه من أحوال يف املنطلقات
واألهداف والوسائل وجدنا بأن مؤشرات الوقائع واألحداث املتصلة باحلراك السياسي هي
مؤشرات واحدة فيما يتصل باملنطلقات واألهداف (الشعب يريد إسقاط النظام)! فك ّل
الثورات العربية تتطلع إىل هدف سياسي واحد وجامع ،يتمثل يف تغيري النظام السياسي
واستبداله بآخر يكون أكثر عدالة وحرية ومساواة ،فإذًا ال معىن هنا للتشبث باخلصوصية
والتوقف عندها مع إهنا يف العمق حقيقة واحدة يف أفق الثورات العربية.
أجل رمبا كان للخصوصية حقيقتها ومن مث انعكاساهتا فيما يرتبط ببعض الوسائل
واآلليات اليت ميكن أن تتكئ عليها الثورات العربية،وذلك باعتبار االختالف فيما يلي:
 -1ردات فعل النظام السياسي احلاكم على الثورات الشعبية ،واختالف األساليب يف
مواجهتها والتعاطي معها من حيث املرونة والعنف.
 -2اختالف الشعوب يف الكثافة السكانية ،ملا لذلك من أثر يف خيارات طبيعة بعض
األساليب اليت تعتمدها الثورة ويتبناها الثوار.
 -3التركيبة االجتماعية للدول من النواحي املذهبية والعشائرية واحلزبية وغري ذلك،
مما ينبغي أن يالحظ من جهة انعكاساته ومؤثراته الطبيعية يف الرأي واملوقف ،وبالتايل
على آليات الثورة يف خمتلف األقطار.
 -4املوقف الدويل يف بعض األحيان وما عليه الثورة من حيث القوة واألشواط اليت
قطعتها حنو أهدافها املنشودة.
وهكذا جيد املراقب ألحداث الثورات العربية ،وما هي عليه من ظروف وأحوال ،أهنا
متقاربة يف أهدافها الرئيسية إىل درجة الوحدة ،وإمنا االختالف النسيب يف بعض األساليب
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واآلليات خلصوصيات معينة كاليت أشرنا إىل بعض حيثياهتا.
وأما سؤالكم عن مدى تأثري الثورات العربية فيما بينها فهي حقيقة أوضح من
الشمس يف رابعة النهار! فلقد رأى العامل كيف كان التداعي بني الثورات العربية من حيث
سرعة االستجابة والتناغم ،فما كادت تنتصر الثورة يف تونس وتقطف بعض مثار تضحياهتا
حىت انفجرت الثورة يف مصر وتسارعت وتريهتا ،وحلقت هبما بقيت الثورات هنا وهناك.
ويف ظين أن مرجع ظاهرة التداعي السريع واملتناغم بني الثورات العربية يعود إىل مجلة
عوامل متعددة ،ولكن أمهها هي املؤثرات التالية:
 كون الثورات تتحرك يف أفق واحد من حيث القرب اجلغرايف ،وليس من شك يف أمهيةاملكان يف التأثري املتبادل بني الثورات ،ودور اإلعالم هنا يعزز وال يلغي هذا العنصر اهلام.
 االشتراك الواحد يف التاريخ والدين واللغة واهلم العام ،ومجيعها أرضية خصبة يفالتأثري املتبادل السيما يف مستوى األحداث الكربى كالثورات احلرة العارمة.
 حضور وفاعلية وسائل االتصال والتواصل اليت أبدعتها التقنيات احلديثة ،مما كادأو جعل بالفعل -تأثريات األحداث الثورية مباشرة وقوية يف الضمائر احلرة. التشابه الكبري الذي يكاد أن يصل إىل ح ّد التماثل بني األنظمة السياسية احلاكمةيف بلدان العامل العريب ،من حيث الفساد واالستبداد واإلمهال ،مما سهل للشعوب العربية
الوعي واإلحساس الباعثني على الثورة واملطالبة باحلقوق املهدورة.
السيد النمر:

جيب ألاَّ يغيب عن البال أن توزع األمة على أقطار أصبحت دولاً منفصلة بعد سقوط
الدولة العثمانية ،وبعد حقبة االستعمار واالنتداب ،ال يعين أن أجزاء األمة انفصلت عن
بعضها ،فاألوساط الشعبية ال تزال تعيش بني جواحنها روح األمة الواحدة اليت استلهمتها
من طبيعة الدين اإلسالمي.
وانطالقًا من هذه احلقيقة فإن ما حيدث يف بلد إسالمي ،مما يدعو إىل الفرح أو
السرور م ًعا ،يتفاعل معه املسلمون يف األقطار األخرى .وما من شك يف أن االنتفاضات أو
الثورات اإلصالحية يف بعض األقطار العربية قد حققت ما يصبو إليه كل شعب عريب يف
كل قطر ،ألن القناعة الشعبية الراسخة هي أن األنظمة السياسية احلاكمة إما أهنا فاسدة
أو متخلفة ،سواء صرح الشعب بذلك أو مل يصرح.
فرحا بالتغيري ألهنم يرون فيه كوة أمل
والعاجزون عن التصريح هم يف الغالب أشد ً
يرجون أن تتسع لتصل إليهم ولو بعد حني.
فوحدة األمة -إذن -حمفز رئيس النتقال احلراك ،كما أن قدرة شعب من هذه
الشعوب على كسر حاجز الصمت وهدم أسس العجز اليت سعت األنظمة إىل تشييدها يف
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النفوس ،سيكون حمف ًزا آخر على انتقال العدوى احلميدة .وهذا ما حصل متا ًما.
وقد أسهم اإلعالم اجلديد يف توسعة شبكة التواصل بني أبناء األمة وعجلت بالثورة
إىل احلد الذي يصح أن نصفها باملفاجأة الصاعقة لكثري من املتابعني.
أجل ،ال جمال إلنكار أن مثة خصوصيات لكل بقعة جغرافية ،ولكل شرحية اجتماعية،
جتعل منها حتمل خصائص متّيزها على مستوى اللهجة وامليول والرغبات والقدرات ،كما
أن بعض التحديات والوقائع جتعل من دائرة االهتمام تتفاوت بني شعب وآخر ،فالشعب
ريا كالشعب املصري لن تكون أولوياته مشاهبة متا ًما لشعب قليل
الذي يكون تعداد أفراده كب ً
العدد كالشعب القطري ،فإذا ضممنا إىل ذلك حالة الثراء لدى غالبية القطريني والفقر لدى
غالبية املصريني لوجدنا أن عاملاً آخر دخل على خط تغيري األولويات ،وهكذا.
غري أن هذه اخلصوصيات ،يف تقديري ،ال تصل إىل حد الفرز التام بني هذا الشعب
وذاك ليقال :إن ما حصل عند هذا الشعب لن حيصل بالقطع لدى الشعب اآلخر.
ومما يشجع وحيفز على االنتقال هو أن العامل اليوم ،ونتيجة التواصل اإلعالمي ،عرب
الفضائيات وشبكة األنترنت ،قد تقلصت فيه املسافات وتآكلت فيه اخلصوصيات إىل حد
كبري ،فما يتكون من ظواهر اجتماعية وسياسية وثقافية يف بلد ال ميكن أن يبقى يف حدود
خصوصا إذا كانت إجيابياته ملموسة ،والثورة ذات
ذاك البلد بل يتعداه إىل البلدان األخرى،
ً
إجيابيات ينشدها الناس؛ ألهنا تعين تغيري الواقع من سيئ إىل حسن.
الشيخ املصطفى:

ّإن عوامل الثورة وأسباهبا كثرية وتتراوح بني اخلصوصي ،والسنين وبني الذايت
واملوضوعي ،وبني املعنوي واملادي .وهي عوامل موجودة يف كل الدول اليت تعاين من نري
الطغيان وغياب املؤسسات ،حيث يتم إقصاء الناس من املشاركة الفعلية فيها ،وحيرمون من
التدخل اإلجيايب يف الشأن العام.
وكل ثورة تتطلب جمموعة من املعطيات واجلاهزية ،سواء على مستوى النخبة الثقافية
أم على مستوى القاعدة اجلماهريية .إضافة إىل وجود الدافع والتصميم على إجناز التغيري.
وخيطئ من يذهب إىل ّأن الظروف االقتصادية السيئة هي العامل الوحيد اليت ساعدت
على اندالع الثورتني يف تونس ومصر ،وإمنا هناك عوامل سياسية تتمثل يف :انغالق احلياة
السياسية ،واحتكار احلزب احلاكم للشأن العام ،وهيمنته على مقدرات الدولة ،وسيطرة
املجتمع السياسي على مؤسسات املجتمع املدين وحماصرهتا ،وسيادة النمط العائلي يف
احلكم ،واحتكار منظومة االتصاالت واملجال اإلعالمي.
أيضا أمهية غياب الروحية األخالقية والثقافية املتعلقة بقيم الكرامة
وعلينا ألاَّ ننسى ً
والعزة واحلرية واالعتراف واملساواة والعدالة ،اليت مت تدنيسها واستبداهلا بقيم العوملة ،اليت
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ساعدت على تفشي الظلم والتفاوت الطبقي واإلذالل الذي تع ّرضت له فئات شعبية.
وكذلك خضع الفكر االجتماعي إىل عملية ختريب من طرف أجهزة اإلعالم الرمسية ،اليت
نشرت ثقافة مبتذلة يغلب عليها التهريج ،وتقديس املتع الدنيوية ،ومفاهيم التسلية واالستهالك.
لكن العامل األبرز هو االعتداء الصارخ على القيم التربوية ،وتغذية التناقض التام بني
النسق املعياري الذي تروج له الدولة واملنظومة األخالقية املتجذرة يف الشعب ،واملنقولة عرب
خال من املعىن ،يشجع على النجاح
الذاكرة االجتماعية ،والشروع يف ترويج منط من احلياة ٍ
الفردي ،واالنتفاع بكل الوسائل ،واملصلحة الفردية ،واألنانية ،وذلك على حساب قيم الكرامة
والعفة والقناعة ،واملصلحة املشتركة ،وحب اخلري للغري واإليثار.
ريا على إذكاء روح الثورة يف هذين البلدين ،ولكن
هذه العوامل وغريها ساعدت كث ً
ليس بالضرورة أن تنتقل عدوى الثورات إىل من حوهلا إال عرب معطيات حقيقية للثورة
بأن هذا النوع من االنتقال للثورات كان
خارج هذين النموذجني .وتاريخ الثورات يفيد ّ
شحيحا للغاية ،بل حىت عندما يقع نوع من العدوى من ثورة جماورة ،فإهنا حتدث ببطء
ً
شديد وعادة ما يصاحبها غزو أجنيب واضح وصريح.
منوذجا ُمعدًيا ،بالرغم من ظهور
فالثورة اإليرانية يف عام 1979م ،مل تثبت أهنا
ً
متعاطفني معها يف مناطق عدة ،ولكننا مل ن َر موجة من الثورات على الطراز (اخلميين) يف
السنوات الثالثني املاضية.
ألن معظم دول أوروبا
والثورة املخملية يف أوروبا الشرقية هي استثناء جزئي ،وذلك ّ
الشرقية التابعة للسوفيت آنذاك كانت تعتمد بصورة كبرية على التهديد بالغزو السوفييت
لإلبقاء على أنظمتها الزائفة يف السلطة ،ولكن مبجرد أن اهنارت القوة السوفيتية سقطت
كل أحجار الدومينو تلك يف صورة متوالية.
وحالة العامل العريب ليست مشاهبة لتلك النماذج؛ فبالرغم من ّأن احلكومات العربية
بر ّمتها حكومات سلطوية ،إال أهنا مجيعها مستقلة وتعتمد على خليط خمتلف من املؤسسات
السياسية ،ومن اإلجراءات اليت ُتبقي على حكامها يف السلطة ،فعدم مقدرة الرئيسني
املصري والتونسي على إدارة التحدي وإخراجهما من السلطة ال يعين ّأن الزعماء العرب
اآلخرين لن يكونوا قادرين على ردع وقمع التحديات على حكمهم.
ريا ما ُتسرق وُتغدر من
والتاريخ البشري علَّمنا ّأن الثورات تكتب بالدماء ولكنها كث ً
وتتعرض للخيانة واملحاصرة والتضييق؛ للتقليل من إشعاعها وإمخاد هليبها،
طرف أبنائهاَّ ،
ريا ما تأكل الثورة أبناءها!!.
وكث ً
ّإن التخوفات احلقيقية تربز من إمكانية استئثار طرف سياسي بثمار الثورة ،والقفز
على املستجدات ،واحتكار التكلم باسم الشعب ،وهتميش شرائحه ومكوناته ،وإعادة إنتاج
املنطق القدمي يف اإلقصاء واالحتكار.
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حتولت إىل رواسب وأفكار ال
ومشكلة هذه األمة أهنا عاشت تراكمات تارخيية َّ
األمة بالتخبط يف هذا املجال
شعورية ،اختلط فيها النور بالظالم ،واحلق بالباطل ،فأصيبت َّ
بعدما عاشت حتت تأثري كثري من قيادات ال متلك َّأي معىن يف القيادة ،ال سّيما تلك اليت
اعتربت الوراثة نظا ًما ،حىت للصبيان ،واليت أعطت املوقع قداس ًة ال ميلكها ،وفرضت على
األمة اإلطاعة املطلقة .حىت َّإن الكثري من الفقهاءّ ،
فقهيا ،ففرضوا على األمة
نظروا لذلك ًّ
فسروا به اآلية الكرمية {أَ ِطي ُعوا
من الناحية الشرعية إطاعة أويل األمر ،من خالل ما َّ
ُم}( ،((7ففرضوا على األمة أن ُتطيع احلاكم الظامل
اهللَ َوأَ ِطي ُعوا ال َّر ُس َ
ول َوأُ ْوِلي ا َأل ْم ِر ِم ْنك ْ
لألمة :إنه ال جيوز لكم أن تثوروا عليه أو على
والفاسق واملنحرف والقاتل والفاسد ،وقالوا َّ
حكمه ،بل عليكم أن تنصحوه بأدب أو بدبلوماسية ،كما نقول يف لغة هذه األيام.
مث جاءت اإلقطاعيات السياسية واملالية وغريها ..فورثت هذا املسار التارخيي ،وفرضت على
يقدموا فروض الطاعة ،باعتبار أهنا متثل جزًءا من بنائهم الشخصي
الناس أن خيضعوا هلا ،وأن ِّ
إقطاعيا متخلّفًا.
والشعوري ،مث جاءت التطورات احلديثة ،ففرضت على الواقع كلِّه نظا ًما
ًّ

اإلعالم القوة اجلديدة
V

منتدى البصائر :وسائل االتصال (كاألنترنت ومواقع التواصل االجتماعي)
ري يف ثورة مصر ،إىل احلد الذي دفع
دور كب ٌ
من أبرز آثار العوملة ،وكان هلا ٌ
البعض إىل تسمية الثورة بـ(الثورة اإللكترونية) ،وتسمية شباهبا بـ(جيل
احلرب اإللكترونية) ،يف مقابل جيل قدمي ال خربة له بوسائل االتصال ،مارس
ُ
واصطلِح على تسميته بـ(جيل احلرب التقليدية) ،ومن
(احلرب التقليدية)،
أساس يف خلق التعاطف والتأييد اخلارجي
دور
جهة أخرى كان للفضائيات ٌ
ٌ
ومنع احلكومات من االستفراد بشعوهبا وقمعها.
السؤال هو :كيف تقرؤون دور شبكات التواصل واإلعالم فيما شهده
ويشهده العامل العريب واإلسالمي؟.

الشيخ املصطفى:

وتتهيأ هلا مجلة من
كل ثورة تندلع وتتواصل هي يف احلقيقة تشتعل على نار هادئة َّ
الظروف والوضعيات ،وتعتمد يف ذلك على مجلة من اآلليات والوسائل ،وهاتان الثورتان
ارتكزتا باألساس على عناصر عديدة ،وال ميكن حصرها يف (الثورة اإللكترونية) فقط،
ومن هذه العناصر:
( ((7سورة النساء ،آية.٥٩ :
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 -1احلماس الشعيب الشديد ،وبلوغ حالة االحتقان والغضب درجة قصوى من الغليان
واالستعداد.
 -2مترد الشباب على القيادات والزعامات احلزبية بعد يأسها من قدرهتا على التغيري،
فأخذوا بزمام املبادرة يف قيادة الشارع ،وابتكارهم ألشكال نضالية سلمية راقية على مستوى
الشعار والتنظيم والعطاء واملثابرة ،واملضي قدمًا يف االحتجاج.
 -3االخنراط يف منظومة االتصاالت احلديثة ،واستعمال الوسائط الرقمية باقتدار،
وخاصة املنتديات االجتماعية ،مثل الفيسبوك والتويتر واليوتوب ،وتأثيث منظومة من
االتصال اجلماعي واإلعالم الشعيب املوازي.
 -4الدور الطليعي للحركة الطالبية ،واستحضارها امليداين لذاكرهتا النضالية،
وتوظيفها جلملة من األدبيات السياسية املتوارثة يف فعلها امليداين.
 -5تأثري احلركة النقابية العريضة وانتشارها يف كامل الوطن والبالد.
 -6ظهور نزعة استقاللية يف الفضاء الثقايف والنقايب واحلقوقي والسياسي ،وتكريس
التعددية الفعلية يف الشارع ،وتكاثر احلراك املوازي للهيئات الرمسية ،ونشأة كيانات جديدة
موازية للهيئات القدمية املتكلّسة.
 -7التحالف العجيب بني املتناقضات ،واملتبلورة يف احلس الوطين ،والشعور القومي،
واالنتماء الطبقي ،وااللتزام الديين ،واملطالبة باحلريات الفردية ،واالنعتاق اجلماعي ،وقيم
اإلنسانية واحلقوق التنموية.
 -8الدور اهلام الذي مثله البعد الديين يف تغذية روح الثورة لدى الناس.
كل هذه العوامل والعناصر سامهت يف إشعال نار الثورة ومثلّت وقودًا ،جعلت من
أهدافها القطع اجلذري مع املاضي التعيس ،وخلق قواعد لعبة سياسية جديدة قد ال يكون
للنظام القدمي مكانًا فيها؛ تقوم على حق االختالف واحترام التعددية الفعلية.
الدكتورة املحميد:

الثورة اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي مبقدار ما سامهت يف تواصل الشعوب
وفوريا ،وفع ًال محتها من االستفراد القمعي
حلظيا
ًّ
الثائرة واملتطلعة لواقع أفضل تواص ًال ًّ
الذي متارسه حكوماهتا عليها ،مما له أثره يف تسارع التغيريات االجتماعية والسياسية
وانتشارها ،لكن يف املقابل متكنت هذه احلكومات أيضًا من حجب احلقائق وتزييفها مبهارات
فنية إعالمية عالية من خالل وسائل إعالمها املقروءة واملسموعة واملنظورة ،فعملت على
حجب الشعوب بعضها عن بعض بذلك ،معتمدة على سالح الطائفية والفؤية والعنصرية،
الذي يعمي العقول والقلوب عن مشاهدة احلقائق كما هي والتفاعل اإلنساين الطبيعي
معها .فحينما يكون الظلم والقمع هو مبا هو يف أكثر من جمتمع ،جند أن معيار الطائفية
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والعنصرية جيعله يف جمتمع ما ظلمًا كما هو فع ًال ،ويف جمتمع آخر عد ًال خبالف واقعه،
أو ظلمًا معقو ًال وجائزًا بعيدًا عن وخز الضمري!!.
ولكن أعتقد أن تغييب احلقائق وتنكيسها أمده قصري ،فحميمية التواصل بني املجتمعات
واألفراد يف تزايد مستمر ،وطبيعة املسار البشري يتجه حنو النضج والتكامل كما رمست له
ِي َع ِزي ٌز}(.((7
اإلرادة اإلهلية احلكيمةَ { :كَت َب اهللُ لأََ ْغلِ َب َّن أَنَا َو ُر ُسلِي إ َِّن اهللَ َقو ٌّ
الشيخ الداوود:

منذ والدة الدول العربية من رحم سايكس بيكو والسلطة متسك بكل مفاصل احلياة يف
يدها ،ومن أهم األدوات اليت احتكرهتا السلطة منذ نشأهتا هي األجهزة اإلعالمية سواءًا كانت
مقروءة أو مسموعة أو مرئية ،وكانت األداة اليت تسعى من خالهلا خللق رأي عام موافق ملا
يريده احلاكم العريب ،وقد استطاعت السلطات القمعية أن تضلل الشعوب العربية عرب ما تبثه
أجزهتا اإلعالمية من ثقافة وفكر وقيم ،ألهنا الرأي الوحيد املتاح أمام اجلماهري.
أما بعد الثورة املعلوماتية وتنامي تكنولوجيا التواصل املعريف بني الشعوب وقدرة كل
شخص على نشر املعلومة والفكرة واخلرب الذي يراه ،فإن زمام االستعباد الثقايف واإلعالمي
سقط من يدة السلطة املستبدة ،وأنكشفت عورهتا وظهرت الكثري من مساوئ األنظمة
الديكتاتورية.
هنا بدأ العقل العريب خيرج عن حدود السلطة اإلعالمية لألنظمة املستبدة وبدأ ينظر
للمجتمعات والشعوب وما حتققه من جناحات وما تسعى لتحقيقه يف حياهتا وأصبح يتفاعل
مع ما حيدث يف كل بقعة من بقاع العامل ،وصار أفقه يتسع كل يوم من خالل ما يتلقاه وما
يشاهده من حراك يف الشعوب احلية األوربية أو غريها.
وصارت املعلومة تأتيه وهو يف مزنله وأصبح لديه قدرة أكرب على التأكد من صحة
املعلومة وقدرة أكرب على الوصول لكل ما يريده من معلومات أو ثقافات ،وهبذا فقدت
السلطات املستبدة القدرة على السيطرة الثقافية واملعلوماتية ،وهو األمر الذي عجل يف تنامي
احلراك وتواصله وإنتقاله من بلد آلخر.
ويف ظين أن شبكات التواصل سوف تتنامى أمهيتها وقدرهتا يف حتقيق التغيري واإلصالح
يف عاملنا العريب واإلسالمي ،ألن احلرية الفكرية سوف جتعل من اجليل القادم أكثر طموحًا
وسعيًا حنو حتقيق آماله وغاياته ،وألن بداية االنعتاق من ربقة السلطات املستبدة يكمن يف
تنامي احلرية الفكرية والثقافية وهو ما حتققه شبكات التواصل املعريف واالجتماعي.
( ((7سورة املجادلة ،آية.٢١ :
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السيد املوسوي:

من أكرب التحديات اليت تواجه احلركات اإلصالحية والتغيريية هي مقدرهتا على
إيصال صوهتا إىل أكرب شرحية ممكنة ،لذلك جند سرعة التأثري يف املتلقي باإلضافة إىل
قوة الفكرة ،هو حضورها اجلماهريي وطريقة حضورها ،فكان للتطور يف إيصال الفكرة
وسرعتها دور بارز يف التأثري بدءًا من نقل الفكرة عرب مكربات الصوت واملذياع والكاسيت،
إىل ظهور التلفاز ومن مث احلاسوب وصو ًال إىل شبكات اإلنترنت اليت أحدثت طفرة نوعية
واسعة .وما أضاف يف سرعة التأثري على شبكات اإلنترنت هي مواقع التواصل االجتماعي
مهما يف وسيلة التأثري ،وهو البعد التفاعلي ،الذي ميكن للشخص فيه أن
اليت أضافت ُبعدًا ًّ
يتفاعل مع الفكرة وحيشد هلا بأبسط األساليب ودون احلاجة إىل قاعات اجتماع.
جند أن بعض املفكرين قد قلل من شأن شبكات االتصال ومواقع التواصل االجتماعي
يف الثورات العربية ،مقابل من أفرط يف إعطائها الدور األول واألوحد ،إال أننا جند أن
دورها الكبري ال ميكن أن ُيغفل ،حيث كانت أحد أبرز العوامل يف جناح التحريك؛ ألهنا
أضافت عوامل مهمة يف إجناح احلركة التغيريية ،ومنها (السرعة) يف التأثري ويف إيصال
الفكرة واملعلومة ،ومنها (سعة التأثري) على الشرائح املختلفة واملتباعدة ،ومنها (التحفيز)،
ومنها (املصداقية) من خالل نقل الوقائع على حقيقتها .وكل تلك العوامل من أهم ما
حتتاجه احلركة التغيريية لتحقيق أهدافها .إال أهنا بال شك لن تكون ذات فائدة ما مل يتصل
ذلك حبراك واقعي وحقيقي على األرض.

الشيخ امليالد:

كان يقال دائمًا :إن اإلعالم هو السلطة الرابعة ،يف إشارة كنائية لعظيم ما له من أثر
يف صناعة الرأي العام والتأثري على جمربات األحداث والوقائع! ،واألمر كذلك بال ريب!
جدا يف صناعة الرأي واملوقف حىت غدا
وقد تعاظم تأثري اإلعالم اليوم إىل درجة كبرية ًّ
العالمة األوىل اليت يتمظهر من خالهلا ما قد أطلق عليه بالعوملة اليت امتدت تأثرياهتا
الشاملة لك ّل أمم األرض .وك ّل ذلك يرجع إىل اإلجنازات التقنية الدقيقة واملتنوعة اليت
ابتكرها اإلنسان لالتصال والتواصل .ولقد رأى العامل برمته كيف كان لإلعالم بوسائله
املتطورة وتقنياته املتقدمة األثر الكبري يف إطالق الثورات العربية الراهنة وتأججها وتوسعها
وامتدادها يف املجتمعات واآلفاق ،والسيما اإلنترنت بآلياته املتعددة ،والقنوات الفضائية،
حيث كان هلما األثر الكبري والبالغ يف ك ّل ذلك .
ولقد كان لإلعالم دوره وتأثريه يف الثورات العربية ضمن األبعاد التالية:
 تأسيس وتسهيل عملية التواصل بني الثوار الذين جعلوا من الشبكة العنكبوتية آليتهماألوىل يف التواصل السريع فيما بينهم على مستوى تبادل الرأي والتطورات والتداعي للثورة.
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 اإلعالن املباشر والسريع عن آخر أنباء احلراك اجلماهريي وأوضاع الثورة ومايسود ذلك من فعل وردات أفعال بني الشارع الثائر واألنظمة احلاكمة .
 إيصال صوت الثورة وما ترتكبه األنظمة يف حق الشعوب الثائرة من جتاوزات إىلالرأي العام العاملي وكافة املنظمات احلقوقية يف العامل.
 التعرف على أكرب قدر من ردات األفعال املحلية واإلقليمية والدولية على الثوراتوما هلا من تداعيات على أكثر من صعيد هنا وهناك.
حبق ميكن القول والتأكيد بأنه قد لعب اإلعالم جبميع ألوانه وأشكاله الدور
وبالتايل ّ
األول يف استنهاض اهلمم ،وتوجيه القوى حنو املشاركة يف الثورات العربية ،واملسامهة يف
تنظيمها السريع ،وتسهيل حركتها حنو تطلعاِتها املشروعة يف املطالبة بالعدالة واحلرية
واملساواة .وال خيفى ما ينطوي علي ِه هذا الواقع من إدراك عميق ألمهية اإلعالم ،وما ميكن
أن يلعبه من أدوار لصاحل الثورات العربية العارمة متامًا كما هو شأنه يف ك ّل زمان ومع
ك ّل قضية.
واهلل نسأل أن يأخذ بأيدي شعوبنا العربية واإلسالمية إىل ك ّل ما فيه خري وصالح،
واحلمد هلل رب العاملني
السيد النمر:

نعم ،كان لشبكات التواصل االجتماعي على األنترنت ولوسائل اإلعالم الفضائية دو ٌر
بالغ األمهية يف توفري عناصر النجاح للحراك الثوري ،وذلك إذا الحظنا أن الثورات ليست
فعل أفراد بل شعوب ،وما مل يتواصل أفراد الشعب وأبناء األمة مع بعضهم فلن حتصل
الثورة .وقد وفرت شبكات التواصل تلك ووسائل اإلعالم الفضائية األرضية املناسبة
لالجتماع من جهة ،وللتعريف باحلراك وأهدافه وشعاراته وحتشيد الدعم املعنوي له بل
املادي أيضًا.
وهلذا السبب جند أن حكومات االستبداد حترص بشكل فائق على تقليص حضور
شبكات التواصل والفضائيات باحلجب تارة ،وبالتشويش تارة أخرى ،ومبالحقة املشاركني
فيها ثالثة وهكذا.
ولعل امللفت يف األمر هو تلك الفجوة املعرفية واملعلوماتية الكبرية بني جيل احلكومات
وجيل الشباب ،وهي الفجوة اليت تبينت قبل احلراك وأثناءه وبعده ،مما دعا املستبدين إىل
السعي احلثيث لاللتفاف عليها بوسائل شىت.
وأنتهز الفرصة لتوجيه النصيحة ألبنائنا الشباب وبنانتا الشابات إىل أن حيسنوا
استثمار الوسائل التواصلية احلديثة يف تقليص الفجوة املدنية واحلضارية بني أمتنا وبني
اآلخر (الغريب والشرقي) من ناحية ،وبني أمتنا واآلخر املحلي (السلطات السياسية) من
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ناحية أخرى.
عدائيا
فبالنسبة لآلخر اخلارجي ال ينبغي لنا أن نقرأ اآلخر ونتعامل معه تعام ًال ًّ
باملطلق لنقع يف حالة قطيعة معرفية ونفسية ،فنحرم من نواحي التقدم واملدنية اليت
توصل إليها بعد جهود وعناء عرب قرون من الزمن ،كما ال نريد أن نكون منبهرين أمامه
ّ
فنستسلم له انطالقًا من صواب قيمه ومعارفه وخياراته ،بل منارس بني هذا وذاك انتقائية
إجيابية ،فنختار ما صوابه ِّبين ونرفض بشدة ما خطؤه ِّبين ،ونتأمل فيما حيتمل األمرين
فإن كان صوابًا اخترناه وإن كان خطًأ رددناه.
وأما اآلخر الداخلي فال أعتقد أن علينا العمل بكل ما منلك يف اجتاه التغيري حنو
األحسن ،فإن كان التغيري الشامل مقدورًا بتوفر أسبابه ،سعينا حنوه خبطى حثيثة ،وإن
كان غري مقدور لعدم توفر أسبابه فال ينبغي املجازفة بالسري يف طرق غري مأمونة العواقب
فنُبتلى مبا ال حيمد عقباه .واألمر بع ُد حباجة إىل تواصل وتشاور بني قوى املجتمع الفاعلة،
خصوصًا جيل الشباب الذي كشف عن قدرات هائلة يف التنظيم واإلجناز.
ولنحسن النية خالصة لوجه اهلل الذي وعدنا بأنه ناصر من نصره ،وأن العاقبة
للتقوى واملتقني T
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حنو مشروع وطين يترجم ثقافتنا
كاظم الشبيب*

إن اللغة مفتاح التعارف الثقايف بني الشعوب عرب وسيلة الترمجة ،فبيمنا كان االهتمام
العريب بتعريف فكر ونتاج اآلخر كبريًاَّ ،
ظل اهتمامنا بترمجة أنفسنا لآلخرين هزي ًال.
وحيث إن اآلخرين يأملون التعرف إىل فكرنا الذي لن يستطيع أحد غرينا التعريف به ،لذا
تأيت أمهية تأسيس املشروع الوطين الذي يتصدى هلذه املهمة.
الترمجة لفظ عام يعين النقل من لغة إىل أخرى ،ومن غريها ال تتمكن الشعوب من
التواصل والتعارف وتبادل التجارب وانتقال احلكمة من بلد إىل آخر ،أو أن تستفيد أمة
معينة من حضارة سابقة لتكوين حضارة الحقة؛ ألن «النهضات الكربى يف تاريخ العامل،
ويف تاريخ العرب حتديدًا ،قامت فيما قامت عليه ،على الترمجة ،إذ لعبت الترمجة دورًا
أساسيا يف سباق دينامكيتها االجتماعية والتارخيية»((( ،وكما يقال :إن أمة بال ترمجة أمة
ًّ
نصف ميتة.
وتظهر ضرورة الترمجة اليوم عن أي يوم مضى ،فالعوملة لن ُتقرب الشعوب بعضها
إىل بعض مادامت قاصرة يف استخدام وتسهيل عمليات الترمجة بني اللغات احلية واللغات
األخرى ،فكيفما تيسرت الترمجة للعامل جنحت العوملة يف خلق جمتمع إنساين حقيقي ال
* كاتب وباحث ،السعودية.
((( جريدة الوطن  -الصفحة الثقافية عدد  ،407السبت 2001 /11 /10م ،عن لسان الدكتور الطاهر لبيب
مدير عام املنظمة العربية للترمجة.
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ومهي.
لقد اهتم العامل العريب بالتعريب منذ الدولة العباسية حيث بلغت فيه حركة التعريب
أوجها عندما خصص القائمون عليها وبتوجيه من املأمون (بيت احلكمة) كمركز للحركة
الثقافية الواسعة .واستمرت عمليات التعريب بني قوة وضعف حىت يومنا هذا ،وتشكَّلت
يف العقد األخري مؤسسات عربية عملها األساسي وهدفها الثابت هو التعريب ،أي نقل
الثقافات األخرى والنتاج الفكري -الشرقي والغريب أو ما بينهما -من اللغات األخرى إىل
اللغة العربية ،وليس من أولوياهتا النقل من اللغة العربية إىل اللغات احلية! ،منها املركز
العريب للتعريب والترمجة والتأليف والنشر يف دمشق ،وهو من أجهزة املنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) ،ومن أهم أهدافه تعريب التعليم العايل واجلامعي بفروعه
وكافة ميادينه ،وتشكَّلت أيضًا املنظمة العربية للترمجة يف بريوت ،وهي منظمة علمية غري
حكومية مستقلة وعملها األول التعريب ،بل إن اجلمعية الدولية للمترمجني العرب ومقرها
قطر ،أغلب أعضائها يف العامل يقومون بدور التعريب ،وآخرها مشروع دولة اإلمارات
للترمجة.
مقابل تعريب الثقافات األجنبية -حتديدًا الغربية منها -واليت تزخر أرفف مكتباتنا
يوميا ،مل تأخذ ثقافتنا العربية واإلسالمية نصيبها من
التجارية باجلديد املعرب منها ًّ
االهتمام والنقل إىل اللغات األخرى ،واقتصرت هذه العملية على مساعي فردية من بعض
املهتمني يف الوطن العريب .ومما يؤسف له أن يقوم بعض املستشرقني ممن تنقصهم
األمانة يف ترمجاهتم بترمجة متون فكرنا وثقافتنا ،فلم ُيخضعوا تلك الترمجات إىل
عمليات التصحيح والتدقيق عند املعنيني بثقافتنا وفكرنا.
وحنن حباجة إىل االهتمام بتعريف أنفسنا وأفكارنا وعرضها بصورة سليمة لآلخرين
بقدر أكرب من اهتمامنا بتعريف فكر اآلخرين وفلسفاهتم.
تويل بعض اجلامعات الغربية اهتمامًا جيدًا بترمجة األدب العريب ،وكذلك بعض دور
جدا ،وبعض تراثنا املترجم وصل إىل الغرب عن هذا الطريق ،أو عن
النشر وهي قليلة ًّ
طريق بعض املترمجني مثل دنيس جونسون ديفيز الذي ترجم أجزاء من كتاب «إحياء علوم
الدين» لإلمام الغزايل ،وبعض التراث الديين ،وبعضًا من األدب احلديث كترمجة بعض
أعمال جنيب حمفوظ ،وغريه من املترمجني الذين عاشوا يف البالد العربية وتعلموا لغتها
وعلَّموها الحقًا يف جامعاهتم ،وأغلب ما متت ترمجته من علومنا جاء على أيدي أجنبية!
فهل يطمئن العرب لسالمة هذه الترمجات؟
صحت صح
لكل مترجم أساس فكري تنطلق منه ترمجاته للنصوص واألفكار ،فإن ّ
النص املترجم ،وإن فسدت فسد النص ،بل قد يكون مسخًا أو ميتًا .ومن أكرب املصائب
اليت ُيعاين منها الفكر اإلنساين هو التشويه املتعمد ،كما قام بذلك يهود العصور الوسطى
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عندما ترمجوا بعض أعمال اإلمام الغزايل والفارايب وابن سينا وابن رشد وغريهم ،فسعوا
إىل طمس املالمح اإلسالمية للنصوص املترمجة« ،بل إن أغلب ما نقلوه كان أقرب إىل
إعادة صياغة النصوص العربية منها إىل الترمجة»((( ،لذا كان بعض الفكر اإلسالمي ينتقل
تعمد االستعاضة عن اآليات القرآنية بآيات
إىل األوروبيني بواسطة املنظار اليهودي الذي َّ
من الكتاب املقدس وينسبون بعضها إىل بعض احلاخامات ،وينسبون األحاديث النبوية إىل
أحد احلكماء.
لذلك ال ميكننا االعتماد على مترمجني من خارج دائرتنا العربية واإلسالمية يف
وثقافيا -إىل العامل؛ ألن هكذا ترمجات ال ُتليب أو ُتشبع رغبة
وعقائديا
فكرياتعريفنا
ًّ
ًّ
ًّ
العامل يف معرفتنا كما حنن نريد .ومنذ أحداث  11سبتمرب  2001اندفع الغربيون حنو
البحث واملطالعة للتعرف إىل الفكر اإلسالمي -طبيعته وتعاليمه -أكثر من أي وقت مضى
خالل قرن كامل؛ لذا فنحن حباجة إىل القيام ،اليوم ،مبهمة ترمجة أنفسنا للغري ،ليس
للدفاع عنها بقدر ما هو عرض وتعريف بعقيدتنا السليمة والسمحة وبفكرنا النقي دون
تشويه أو مزايدات ،وتصحيح ما لدى اآلخر من مفاهيم خاطئة عن ثقافة جمتمعاتنا
وشعوبنا العربية .ويلزم هذا التعريف أن يكون بأسلوب اآلخر ولسانه ،حىت يفهم اآلخرون
من حنن؟ وكيف حنن؟ وهذا يتطلب ترمجة تراثنا اإلسالمي والعريب بعد تنقيته مما
شابه من انتقائية املستشرقني ،ومبالغة املسلمني املغالني ،وتشويه يهود القرون الوسطى
املتعمدين ،كي يساهم يف خلق الفكر احلضاري اإلنساين الذي تتبادله األمم ويدفعها حنو
التعايش الثقايف السليم.
إن ترمجة فكرنا إىل اللغات احلية من املهمات اليت علينا القيام هبا بأنفسنا ،ففي
كل لغة نفحات ونسمات وروح وتصورات ونكات يستطيع أهلها -فقط -أن يعربوا عنها
كما يؤمنون .فنحن «أهل اللغة العربية» املتمكنون من التعبري عن مكنونات وبواطن لغتنا
ال غرينا ،والوصول إىل صور القرآن اإلعجازية ،واحلصول على املعاين املرادفة يف اللغات
األخرى أللفاظ ومعاين لغتنا ،فترمجات القرآن اليت وصلت إىل  400ترمجة عجزت عن
الترمجة املعنوية والروحية لأللفاظ واآليات.
أين مشروعنا الوطين؟

حنن العرب واملسلمني حباجة ماسة ،يف هذه الفترة الزمنية اليت متر هبا بالدنا ،إىل
تعريف اآلخرين بأنفسنا يف ظل اهلجمات اإلعالمية على جمتمعاتنا وديننا .وقد تكون ألي
بداية مهما كانت متواضعة قيمة يف هذا الطريق ،وهي مبثابة وضع حجر األساس واللبنة

((( جريدة الشرق األوسط  -موضوع بعنوان :دراسة مصرية ..يهود يف القرون الوسطى ترمجوا التراث
اإلسالمي بشكل مشوه .عدد  ،8874بتاريخ 2003 /3 /16م ،صفحة الكتب.

aaa
aaa
164

انتفاقث مجرتي ينطو عورشم وحن

األوىل وإن صغُرت ،وجيب تقديرها واحترامها .بيد أن األمر ال حيتمل اخلطوات البسيطة،
بل يتطلب التوجه الفعلي لتأسيس مراكز وطينة يف كل بلد للترمجة يعتمد فيها على قوة
ثالثية الدفع:
أوهلا :تبين ودعم كل دولة للمشروع ممثلة يف وزارة اإلعالم والثقافة ووزارة التعليم
العايل وغريها من اجلهات املعنية.
ثانيها :اجلامعات مبا فيها من أقسام اللغات احلية ومراكز البحوث والدراسات.
ثالثها :اجلهات الثقافية والدينية (العامة واخلاصة) مبا فيها خنبة املتخصصني.
البيت العباسي
إن هذه املراكز مبثابة «بيت احلكمة» العباسي املعاكس ،فبينما كان ُ
يقوم بنقل ثقافة الغري إىل بالدنا (من اخلارج إىل الداخل) ،فإن «بيت احلكمة» اإلسالمي
املرجتىُ ،يراد منه أن ُيترجم ثقافتنا وينقلها إىل الغري بصورة سلسلة (من الداخل إىل
اخلارج).
ولعمري إهنا ملهمة صعبة ،لكن ثقافتنا كبرية مبا حتتضنه بلداننا من قدرات بشرية
تتمكن من التعبري عن روح الفكر اإلسالمي ،وبالغة النص الثقايف ،وحقيقة السلوك
االجتماعي ،بشكل علمي رصني ،وملسات إنسانية دقيقة ،تستفيد من تقنيات العصر يف
تسريع الترمجة بواسطة تفتيت اجلُمل وهو آخر ما توصل إليه العلم يف هذا املجال ،وتتعلم
من التجربة األسبانية يف هذا املضمار اليت كان حجم الترمجة فيها يف سنة واحدة يعادل ما
ترمجه العرب مجيعًا خالل القرون العشرة األخرية ،كما جاء يف تقارير هيئة األمم املتحدة.
أن نعرف اآلخرين أمر حسن ويسري ألن زمامه بأيدينا ،أما أن يعرفنا اآلخرون فأمر
أحسن لكنه صعب كالسهل املمتنع .ولكن «من سار على الدرب وصل» T
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املشروع الشيعي يف العراق
تأمالت يف مشروع القيادة
حممد علي جواد تقي*

كان اجلميع يف العامل االسالمي يتوقع ظهور مشروع شيعي مبالمح واضحة يف
العراق بعد التاسع من نيسان عام 2003م .نظرًا للعمق احلضاري والثقايف يف بلد أثبت أنه
حيافظ على اهلوية الدينية رغم تعاقب االنظمة السياسية والتيارات الفكرية الوافدة طيلة
تعرض له من قبل نظام حكم دموي وضع يف
القرن املاضي ،ورغم التحدي الكبري الذي َّ
سلّم أولوياته تكريس الوالء للزعيم القوي واحلزب الواحد وليس للدين ،ولكن رمبا أغفل
وماديا ،أن املشروع الشيعي ليس
فكريا ًّ
رأس النظام البائد ومن كان يقف خلفه ويسنده ًّ
على شاكلة املشروع القومي أو املشروع العلماين الذي يعتمد بالدرجة األوىل على أشخاص
ورموز ،كما هو احلال يف (أتاتروك) العلمانية و(ساطع احلصري) القومية ،إمنا يف العراق
مراجع دين ومفكرون ومثقفون ،إىل جانب مؤلفات ونظريات معمقة يف احلكم واإلدارة
والتنظيم .وبشكل عام ،هنالك نظرية متكاملة حلضارة إسالمية يفترض أن تستعيد حيويتها
ومكانتها يف خارطة احلضارات والثقافات .إذن؛ ففي العراق القيادة موجودة وقائمة ،وأيضًا
القاعدة اجلماهريية موجودة على األرض .ولكن؛ هل حتقق فع ًال هذا املشروع على األرض،
أم بقي يف اإلطار النظري وحسب؟
رمبا نوفق يف تقييم التجربة من خالل هذه الدراسة املختصرة إذا سلطنا الضوء على
* كاتب ،العراق.
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(القيادة) وهي األهم يف ركائز املشروع الشيعي يف العراق ،عندها يتضح لنا تقريبًا مستوى
جناحنا ،مث بإمكاننا اكتشاف العقبات والكبوات على أمل جتاوزها وإزالتها عن الطريق .لكن
قبل كل شيء ال بد من حتديد املعىن املراد من (القيادة) ،فهنالك القيادة السياسية ،والقيادة
الدينية ،ويتوجب علينا التحديد ما دمنا نتحدث عن املشروع الشيعي يف العراق وليس يف بلد
عدة سلفًا لظهور
هيأة و ُم َّ
آخر ،فبعد تاريخ التاسع من نيسان عام 2003م ،كانت الساحة ُم َّ
قيادة سياسية حممولة على مشروع سياسي بعنوان (التجربة الدميقراطية) ،فكانت (العملية
السياسية) ،وتشكيل نظام احلكم اجلديد ،وهذا مت ضمن حدود العراق ذي األغلبية الشيعية.
إذن؛ حصل نوع من التزامن يف املسري بني التجربتني؛ جتربة القيادة السياسية وجتربة
القيادة الدينية يف فرض األمر الواقع وصنع األحداث .وقد شهدنا التقارب واالتفاق يف
مراحل وظروف ،والتباعد يف أخرى.
جاء يف مقدمة كتاب (القيادة اإلسالمية) الصادر أول مرة عام 1970م ،والذي يعرب
بوضوح عن أفكار مساحة املرجع الديين آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي (دام
ظله) «أن حتديد صيغة القيادة من أهم وظائف املبدأ الذي يتكفل مسؤولية إسعاد اإلنسان،
ذلك أن القيادة تعكس حضارة األمة ،وتربز روح نظامها ،كما تعطي فكرة جامعة عن
فلسفتها يف احلياة ،مضافًا إىل أهنا تضمن انطالقة األمة ،واستقامة مسريهتا يف احلياة».
ويف معرض تأكيده على أن اإلسالم هو املبدأ الذي يكفل سعادة اإلنسان يف احلياة ،يؤكد
املؤلف على أن الدين اإلسالمي خري من حيدد املواصفات والشروط العامة والتفصيلية
للقيادة.
وألجل ذلك كله ،نرى تقييم التجربة العراقية يف املشروع الشيعي من خالل ثالث
زوايا:
ً
أوال :الشروط الذاتية:

معروف ان القيادة االسالمية ليس على شاكلة القيادة العسكرية او السياسية املعهودة يف
العامل ،حيث تقوم على أساس افكار ونظريات يضعها االنسان لنفسه ليحكم اآلخرين ،إمنا
هي منظومة متكاملة من املواصفات ال يأتيها الباطل من بني يديها أو من خلفها ،مصدرها
الكتاب املجيد وهو كالم السماء وأهل البيت  ،Dوهم أناس اصطفاهم اهلل تعاىل من بني
البشر ليكونوا اهلداة واملنار يف الطريق ،فاذا كان املطلوب تعبئة طاقات املجتمع وتوجيهها
يف سبيل حتقيق العدالة االجتماعية ،وتوفري الرفاه واحلرية ،وبالتايل إدارة املجتمع والتوزيع
العادل للثروة وغريها ،فإن اجلانب األخالقي واملعنوي يف شخصية (القائد اإلسالمي) هي
األخرى هلا أمهية ودور كبري يف جناحه .مث إن العالقة بني اجلانبني تبدو عالقة تكاملية،
ال ميكن ألحدمها االستغناء عن اآلخر.
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يف التاريخ نقرأ جتارب لقيادات كانت يف بداية مسريهتا تتسم باحلكمة والصالح ومتثل
قدرًا كبريًا من طموحات الناس ،عامل ًة من أجل حفظ كرامتهم وقيمهم ،لكن مبرور الزمن
ومع تشابك األحداث وتقاطع املصاحل ،جتد هذه القيادة نفسها يف زوبعة من الضغوط من
داخل مؤسسة احلكم ،من قبيل مجاعات الضغط واملعارضة إضافة إىل متطلبات الناس ،أو
من اخلارج ،من قبيل التهديدات واالستفزازات مما يدفع القيادة ألن تعيد النظر يف بعض
أو كثري من الثوابت واملتبنيات اليت يدفع مثنها الناس بالدرجة األوىل.
هذا املآل يعود يف أسبابه إىل اجلانب األخالقي واخلصال الذاتية يف شخصية القائد،
فإذا كانت الصفات اليت انطلق منها القائد بداية ،ذات جذور عميقة وأصيلة يف نفسه ،كانت
أقدر على مساعدته ملواجهة الضغوط مهما كانت كبرية وقاسية من الداخل أو اخلارج ،وإن
كانت املسألة موروثة أو نابعة من توجه فكري  -ثقايف خاص بتيار معني ينتمي إليه ،أو
وتبدل يف املواقف والرؤى تبعًا للظروف
تغير ُّ
محلها ألسباب أخرى ،فإننا سنكون أمام ُّ
واملستجدات ،فكما حتمله األمواج عاليًا ،تعيده على مستواه األول عندما هتدأ .ولذا حنن ال
جند أي تفسري مقنع -إن كان هنالك سؤال طبعًا -عن سبب تغّير املوقف من هذه القضية
أو تلك ،أو احلكمة من اختاذ هذا املوقف أو ذاك.
ثانيًا :الظروف املوضوعية:

إن احلديث عن الظروف املوضوعية يف جتربة القيادة يف املشروع الشيعي يف العراق،
مثل األمن واملجتمع والعامل اخلارجي ،يقودنا إىل احلديث بداي ًة عن مفهوم (املسؤولية)،
والفرق بينه وبني (الصالحية) ،حىت نعرف مكانة (القيادة اإلسالمية) وسط ظروف
متشابكة ومعقدة يف بلد مثل العراق .وإذا كانت املفردتان مترادفتني يف املدلول ،فال يكون
الفرد مسؤو ًال عن عمل إال وله صالحية ،إال أنا جند أن (املسؤولية) ُتعطي ظال ًال أوسع
لـ(الصالحية) ،فهذه تعين حرية الشخص يف ممارسة العمل وقدرته على ذلك ،بنا ًء على
امتالكه مجلة من املواصفات واملؤهالت جعلته (صاحلًا) إلدراة وممارسة عمل ما ،بينما
إذا قلنا :إن القائد مسؤول عن األمن ،فال بد أن يعطيه الناس حرية أداء هذه املسؤولية
مبا هلا من أبعاد ،ومبا أُويت من قدرات علمية وبشرية ،وإال فكيف تتاح لرجل واحد حفظ
أمن الناس مجيعًا؟
يبقي أن نعرف أن ظل املسؤولية هو ظل الواجب الذي يدعو إليه العقل الواعي
والضمري النقي ،بينما الصالحية ذات ظل معاكس ،فقد ال جيد ذو الصالحية ما جيربه
على أداء الواجب ،وقد جيد ذلك ،لكنها عبارة عن دوافع شخصية ونزعات وشهوات آنية.
هذه القضية تبلورت بشكل رائع يف أول جتربة دميقراطية يشهدها العراق منذ العهد
امللكي أواسط القرن املاضي ،فقد طالبت املرجعيات الدينية يف العراق بأن ُتناط مهمة إدارة
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العراق إىل العراقيني أنفسهم وتقليل عمر االحتالل العسكري األمريكي املتمثل باإلدارة
املدنية اليت كان يرأسها الدبلوماسي األمريكي (بول برمير) ،وفعلت الضغوط فعلها فلم
تدم هذه اإلدارة الوافدة سوى سنة واحدة ،مث أخذ العراقيون زمام األمر بأيديهم وأع ّدوا
ألول انتخابات جرت بنجاح يف كانون الثاين .2005
بعد هذه التجربة الناجحة على صعيد العملية السياسية وأيضًا على صعيد القيادة
تصور الكثري يف العراق بأن هذا هو كل شيء ،استنادًا إىل ما كان يرشح من
اإلسالميةَّ ،
تصرحيات وأحاديث هنا وهناك بأن دور املرجعية الدينية كان إضاءة الطريق أمام املجتمع
ليعرف دوره يف املرحلة الراهنة ،وما جرى من تزكية لقائمة معينة كان هبدف دفع عجلة
النظام السياسي اجلديد إىل األمام ،يبقى على الشعب متابعة ومواكبة هذه املسرية بالتعاطي
مع هذا النظام وفتح قنوات االتصال املشترك ملزيد من تكريس النجاح .لكن ما حصل على
أرض الواقع ،أن الناس وحتديدًا الذين تدفقوا على صناديق االقتراع وبكل هلفة وتفاعل
وألكثر من مرة كان منها التصويت على الدستور ،وجدوا أنفسهم يف اجلانب اخلاسر أمام
قيادة إسالمية ناجحة يف دورها وأداء مسؤوليتها ،وأمام قيادة سياسية استثمرت الدور
املرجعي للوصول إىل مكاسب سياسية وحىت شخصية كما ثبت بالوثائق واألدلة ،وبلغ
التداعي يف األداء السياسي أن خيصص السياسيون واحلقوقيون يف العراق ساعات وأيام
وشهور للتحقيق يف حاالت الفساد يف دوائر الدولة .واألنكى من ذلك ،فإن هؤالء السياسيني
وبد ًال من أن جيدوا يف املرجعية الدينية (دكّة القضاء) اليت حتاسبهم وتؤنبهم على ما نكلوا
به من عهود للحفاظ على مصاحل الشعب العراقي ،باتوا يتقاطرون على املرجعية الدينية
لكسب املزيد من الشرعية ألعماهلم والتماس احلل ملشاكلهم وحىت أزماهتم مع الناس أو
بعضهم مع بعض!!
من هنا أضحت األصوات مسموعة يف الشارع وهي تتساءل عن سبب صمت املرجعية
الدينية على اإلسقاطات السياسية إذا كانت منذ البداية مسؤولة عن دفع العملية السياسية
إىل األمام...؟ وإذا كانت املسؤولية يف مساعدة بعض الساسة للصعود عاليًا يف مواقع
والتنحي إذا فقد هذا
السلطة بنا ًء على مواصفات أو مؤهالت معينة ،فماذا عن الزنول
ّ
البعض لتلك املؤهالت أو ختلّى عن صفاته ومتبنياته أو أصيب بالفشل بشكل عام...؟
داخليا
يف زمحة االستحقاقات األمنية والسياسية واالقتصادية وتقاطع املصاحل بشأهنا ًّ
ودوليا ،أصبح من شبه املتعذر على املرجعية الدينية التدخل بشكل فاعل وحاسم
وإقليميا ًّ
ًّ
يف تغيري جمرى األحداث ،فاحنصر دورها يف التوصيات واملطالبات ،وكان أبرز مثال
هلذا املآل ،الفترة الطويلة والقياسية اليت استغرقها تشكيل احلكومة احلالية وتسمية رئيس
الوزراء ،اليت امتدت إىل حوايل سبعة أشهر ،وكان املقرر أن يشهد الشعب العراقي تشكيل
حكومته املنتخبة خالل شهرين أو ثالث على األكثر ،علمًا أنه وحىت كتابة هذه السطور ما
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تزال هذه احلكومة غري متكملة لفقداهنا وزيري الداخلية والدفاع رغم مرور ( )14شهرًا
على إجراء االنتخابات النيابية!
أمام هذا الواقع املرير تسعى مؤسسات ومجاعات إىل بعث روح األمل يف املشروع
الشيعي من خالل تفعيل الساحة الثقافية انطالقًا من إمياهنا العميق حبقانية وصالحية
اإلسالم يف إدارة شؤون احلياة ،فبدأت سلسلة من النشاطات االجتماعية واخلريية والتبليغية
مصحوبة بنشر األفكار الرسالية األصيلة من خالل مطبوعات وجوالت تبليغية وإقامة
الندوات واملؤمترات والتواصل مع سياسيني وأكادمييني ووجهاء جمتمع ملزيد من إحكام
الصلة والعالقة بني املجتمع والدين .لكن بغض النظر عن مدى جناح هذا املسعى وسط
ركام من اإلسقاطات يف إدارة الدولة ال سيما يف جمال اخلدمات والوضع املعيشي ،جيدر بنا
االلتفات بقوة إىل جانب آخر يف هذه الساحة اهلادئة والبعيدة عن الصخب ،لنجد أن املشروع
الشيعي يف العراق وعلى هذه الساحة يف موقف ال حيسد عليه ،نظرًا لوجود تنافس حمموم
وعنيف مع مدارس ثقافية وفكرية أخرى جند أصداءها يف نفس الوسائل املتوفرة لدينا
من مطبوعات وندوات وعالقات ،بل وأكثر من ذلك؛ يف وسائل اإلعالم واالتصال املتطورة
متمثلة يف القنوات الفضائية واإلنترنت ،هذا إىل جانب اجلهد املبذول بسخاء ودهاء يف جمال
الفن التشكيلي واألدب والثقافة والتمثيل وحىت املوسيقى والرياضة وغريها من اإلثارات
اليت تدغدغ مشاعر الناس املتعبة ،لتوقظها حنو عامل آخر موعود بالراحة واالطمئنان بعيدًا
عن الفشل واألمل واحلرمان.
ثالثًا :الدميقراطية ..اجلوهر أم املظهر:

ذكرنا آنفًا أن تزامنًا حصل يف مسرية القيادة السياسية والقيادة الدينية بالعراق يف
أعقاب اهنيار النظام الديكتاتوري ،وأن اجلانبني يف املسرية بذال سعيًا لتحقيق االستقرار
االجتماعي مث السياسي من خالل (التجربة الدميقراطية) ،لكن املشكلة بقيت يف التعاطي مع
هذه التجربة ،فالشعب الذي اشترك يف إجناح التجربة يريد أن يعرف ما له وما عليه ،وأن
يعرف حقوقه وواجباته ،كما يريد أن يشاركه يف ذلك املسؤول الذي تسنّم املنصب بأصواته.
هذه املطالبة احل ّقة ضاعت يف خضم املساعي املحمومة للوصول إىل املكاسب السياسية،
ويبدو أن السياسيني نسوا أو تناسوا أن الدميقراطية باألساس هي (الروح) أو اجلوهر
للنظام السياسي احلاكم ،بينما صيغ احلكم كاجلمهورية أو الربملانية والتعددية وغريها ،إمنا
هي أشكال وظواهر قابلة للتعديل والتغيري ،خبالف الدميقراطية -الروح -إن طاهلا التغيري
أو التحوير فإن ذلك سينعكس على جممل احلياة السياسية ويضع مصداقية الساسة على
املحك يف قدرهتم على خلق جمتمع حر كرمي ،ويلبون له حاجاته وطموحاته .وقد أشار إىل
هذا املآل مساحة املرجع الديين السيد حممد تقي املدرسي -دام ظله -يف إحدى حماضراته
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األسبوعية مبكتبه يف كربالء املقدسة ،حيث أكد أن الدميقراطية مبزنلة الروح للنظام احلاكم
جيب أن ُتصان وُتحترم ،ويكون السعي ألن تضخ هذه الروح احلياة يف جسد العراق.
وهكذا حصل االلتباس واللغط يف (العملية السياسية) ،وأصبحت األمناط واألساليب
االنتخابية كالقائمة املفتوحة أو املغلقة أو طريقة الترشيح لالنتخابات ،وغريها هي اهلدف
والغاية ،وكان أول ما متخض عن هذا االلتباس والتشابك يف املصاحل واإلرادات ،ما بات
يعرف بـ(املحاصصة السياسية) ،أما املشروع الشيعي يف العراق فإنه مل يكن ببعيد عن
هذا االلتباس ومل ينأى عنه برؤية مشولية متكاملة ،ففي أحسن األحوال تركز احلديث
عن مدى تطابق اإلسالم مع الدميقراطية كخيار ومنط غريب لنظام احلكم ،يف حني كان
األجدر استكناه األهداف اليت حيققها النظام السياسي يف اإلسالم ،وأن يتبصرو الوسائل
اليت حتققها الضمانات اليت ُجعلت لتحصن القيادة عن الفساد واالحنراف ،حىت يصار
إىل إنضاج النموذج اإلسالمي يف احلكم كمرحلة أوىل ،على طريق طرحه على الساحة
السياسية ،بغض النظر عن مدى التفاعل واملقبولية اليت يلقاها من الفرقاء السياسيني،
ألن العراق -كما هو معروف -بلد تتجذر فيه الثقافة اإلسالمية وحيضى بأرضية خصبة
للوعي الديين .وهنا تستوقفنا جهود ومساعي مساحة املرجع املدرسي يف العراق يف تقدمي
أطروحة متكاملة للحكم واإلدارة من منطلق إسالمي ،فكتب مساحته يف أحكام التشريع يف
إطار (رسالة أمري املؤمنني إىل مالك االشتر) املعروفة ،مستنبطًا منها فقرات ومواد تصلح
ألن تكون مبادئ يف العالقة بني احلاكم واملحكوم.
لكن مع ذلك ،فإن هذه (الدميقراطية) اليت اعتمدها املشروع الشيعي بشكل أو بآخر
يف العراق ،انعكست سلبًا على الواقع الثقايف والفكري ،وراح الناس يبحثون عن خيارات
نعدها من خملَّفات املاضي ،من قبيل (الرجل القوي) أو (احلكومة املقتدرة) ،هذه
رمبا ُّ
املواصفات هي اجلديرة بأن تتسنّم املناصب واملسؤولية -حسب الرؤية العامة ،-وال مكان
وضحى بدمه من أجلها ،فهو وإن يستد ّر عواطف
للقيم واملبادئ حىت وإن محلها صاحبها َّ
الناس وُيثري شجوهنم ،لكنه لن ُي ِّغير من واقع احلياة شيئًا؛ ألن هذا الواقع ليس كتابًا يسكب
فيه مؤلفه أفكاره ونظرياته ،إمنا هو عبارة عن حقائق واستحقاقات تتدخل فيها جوانب
ومساحات واسعة من احلياة تتطلَّب مشروعًا عظيمًا ومتكام ًال له كوادره وأفكاره وآلياته،
ليكون حينئذ على خط اإلنتاج والتنافس بقوة مع اآلخرين T
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نافذة األدب

مام
الشعب
مصري
احل ُ
ُ
ُ
يكتب ُه ِ
ِ
الشيخ حممد حسن اجلمري*

َ
سقط النظا ُم؟!
الشعب ْأم
أذاب
َ
ُ
ف��م ْ
دروب
ِ��ن (ف�براي�� َر) ارت��س�� َم ْ��ت ٌ
ينسف َّ
ُ
ك��ل جه ٍل
ال��وع��ي
وع���ا َد
ُ
��ت
ل���ذا (آي���اُت��� ُه)
���ت وق��اَل ْ
ص���دع ْ
َ
كما ْيف ال��ط ِّ
���ت
��ب ق��د أزاَل ْ
��ف زي��ن ُ
ل���ذا يف مج��ع�� ِة اإلص������را ِر ه��ذي
ب����اب
ف���ل���ل���ح���ري��� ِة احل�����م�����راِء ٌ
َّ
و َم ْ
األك����ف ليشتريها
����ن ق��ط�� َع

ستبقى ال��ت��ل��ب��ي ُ
��ات ه��ي ال��ن��ظ��ا ُم
وه����ا َج ال���ع���ز ُم ،وارت���ع��� َد ال��ظ�لا ُم
��ب ال�� ّرغ��ا ُم
على ط��اغ��وِت�� ِه اح��ت��ج َ
اجل��ب��ت ،ف��ان��ت��ق َ
��ش ال��ك�لا ُم
ل����ذات
ِ
ِ
م��ق��ال��ُت��ه��ا ال��ع��ن��ا َد ْ
مل���ن ت��ع��ام��وا
حل��م��ا ُم
م��ص ُ
��ب ي��ك��ت��ُب�� ُه ا ِ
�ير ال��ش��ع ِ
ِّ
ب���ك���ل ي����� ٍد م���ض���رج��� ٍة يُ������را ُم
ُ
الثمن احل���را ُم!!
رأس��� ُه
سيقط ُع َ

111

* كاتب وشاعر ،مملكة البحرين.
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ُ
ريص
ُمامِحلا ُه
ُ
بتكي ِبعشلا  م

قطاف الكرامة

َ
(التونسيون) قالوا حي َنما هتفوا
شعب سا َر منتفضًا
ويف (الكنان ِة) ٌ
كلتامها أمث���� َر ْت ع���زًا وم��ك��رم�� ًة
َ
ع��اش عزَت ُه
شعب
و ْيف (املنام ِة) ٌ
رأس صاحِبها
هي الكرامُة تدمي َ
َ

(تبت َ
يداك) ،وما هانوا ،و ْمل خيفوا
ْ
ْيف ث��ور ٍة ما ون��وا فيها ،ومل يقفوا
ُ
القطف وال ُق ُط ُف
فطاب
(أوال)َ ،
على ٍ
اخلميس إ ِذ األحياُء قد نزفوا
يو َم
ِ
لك ّنها ِرف��ع��ُة األح����را ِر ،وال��ش ُ
��رف
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إباء ومشوخ

أصدق أنبا ًء ِم َن ّ
ُ
غب)
الشعب
ُ
(الش ِ
الشعب طاغوتًا ،أصاُب ُع ُه
ما ساو َم
ُ
ل��ف��ت��ات را َح ي��ن��ث�� ُرُه
وم���ا س��ع��ى
ٍ
اإلص�لاح ّإن ِبها
وم��ا ابتغى ن�بر َة
ِ
ْ
ب��ل َ
ق��ال قولَت ُه ال��ك�برى جملجل ًة

واللهب
ْيف ك�� ّف�� ِه قبسُة التحري ِر
ِ
الكذب
فيها ال��دم��اءُ ،وتطفو نيُة
ِ
ِّ
��ب
��ات
ح����ذا ُؤُه م��ك��رم ِ
ال����ذل ل��ل�� ّذَن ِ
تب
ِم َن الفسا ِد مبا يُبقي ذوي ال ُر ِ
الغضب
« :إرحل» ،ورع ُد املدى ِم ْن ثورِة ِ
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كأس املذلة واهلوان

���ت ع��ل��ي َ
�����ب
��ك
َب���اَل ْ
ث��ع��ال��ب وأراِن ُ
ٌ
َ
ُ
عليك تنس ُج بيَتها
والعنكبوت
��ن َّ
وش��رب��ت ِم ْ
امل��م��ات حقيق ًة
ذل
َ
ِ
َّ
تطلب ع��ز ًة
َك��ب��ت
ول��ق��د ر َ
ال���ذل ُ
أتت
تطلب جن��د ًة ولقد ْ
َ
وصرخت ُ
ُ
بشرعها
بقيت
عرش َك ْإن َ
أرك��ان ِ
ِ
��ت ّأن َ
ل��ك اس��ت��ت َّ��ب ْ��ت دارُن���ا
أظ��ن�� ْن َ
َ
السيف ي��ه��ز ُم أم�� ًة
ْ���ت
وم�تى رأي َ
��ت ب��أّن��ن��ا حن��ي��ا مبَ��ا
ع��ل��م َ
أ َو َم���ا ْ
عن احلياِة :مذا ُقها
فس ِل الشهي َد ِ

َ
ٌ
حشائش وطحاِل ُب
عليك
��ت
وَن�� َم ْ
قد َ
سج ْت علي ِه عنا ِك ُب
هان َم ْن َن َ
��ب
��ن ع��ن َ��ك
رك��ائ��ب و َم��را ِك ُ
ٌ
ْمل ُت��غ ِ
الركوبُّ ،
نفس َك را ِك ُب!!
أنت
َ
ُ
وذل ِ
َص َر ُ
بالقصاص ُتطاِل ُب
خات شعِب َك
ِ
��ك اآليت ،ف��وج��ه َ
ت��اب��وُت َ
ُ��ك غ���ا ِر ُب
أن��ب��اك َّأن َ
َ
��ب
خسئ ال���ذي
���ك غ��اِل ُ
بالثا ِر ِم ْ
�ين تطاِل ُب
ي��وم احل��س ِ
��ن ِ
الراغ ُب
َب اخل��ل��ودَ،
َ
َيه ُ
وأن��ت ع ْن ُه ِ
��ب
جم��� ٌد ي��ع��ان�� ُق�� ُه اإلب�����اُء
ال��غ��اض ُ
ِ
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غربة الشمع

ُ
(أوال) و ْيف أحدا ِقها حذ ُر
تبكي
ْ
األح���زان أر ّقها
غ��ي��داُء ممشوقُة
ِ
��ت يف وج��� ِه حمنِتها
وح��ي��د ًة وق�� َف ْ
ع��ن ٍّ
ُ
يفتش ال��ض��وُء ْ
يالمس ُه
ظ��ل
ُ
الشمع ت��أىب ْأن َ
طبيعُة
تكون بال
ِ
رأسها صلّ ْت مبحنِتها
تش ُ
ري ِم ْ��ن ِ
تضيُء عن َد ج��دا ٍر في ِه ق ْد ب��ر َز ْت
رمس ْ��ت
وكلّما خف َق ْت بالنو ِر ق�� ْد َ
حقب
ت���وات��� َر ْت ْيف ج���دا ٍر واح��� ٍد ٌ
الصمت ناطق ًة
عناق
ِ
تطاوَل ْت ْيف ِ
لتلمسها
���ت إص��ب�� ٌع منها
إذا دَن ْ
َ
وإن صلّ ْت ْ
تأىب الركوعَْ ،
وإن سجد ْ
َت
ممشوق ًة ْيف مس��اِء ال��ع ِّ��ز شعلُتها

��ت وال��دم�� ُع منتث ُر
كشمع ٍة
رق��ص ْ
َ
خيتفي قم ُر
ال��ع��ذاب ،وعنها
لي ُل
ْ
ِ
جيتاحها ق��د ُر
ال��ري��ح إذ
ت��ص��ار ُع
ُ
َ
��ت م���رآُه ينحس ُر
فكلّما ارت��س�� َم ْ
بوحها خ ِد ُر
مسروج ِة النو ِر صمتًا ُ
مت��ي�� ُل ن��اس��ك�� ًة ق�� ْد را َق��ه��ا السه ُر
م�لام�� ٌح وجت��اع��ي�� ٌد ِب��� ِه ُس��ط��روا
َ
ت���اري���خ ث���ائ���ر ٍة أو خي��ت��ف ْ��ي أث�� ُر
ني َ
ِم َن السن َ
خالل الضوِء ق ْد عربوا
َ
��اب ،فانبهروا
لساُنها
أش��رق األل��ب َ
يذي ُقها ِم ْ
��ن معاين ن��و ِره��ا خط ُر
ِّ
احل��ق تنحد ُر
ص��راط
دموعها ْيف
ُ
ِ
الصغا َر ْ
وإن أعداؤها سخروا
تأىب َّ

111

على خطى الشهيد

��ب�رِه
ْ
ن���ث���رن���ا ال����دم����و َع ع��ل��ى ق ِ
ْ
رأس������� ُه م���� ّر ًة
ل���ئ���ن ّ
ف����ج����روا َ
َ
ج���ث���ام�ي�ن أح��ب��اِب��ن��ا
ن��������واري
ْ
َّ
وإن ال���دم���ا َء ال�ت�ي ق��� ْد ج��� َر ْت

َ
مل�����اض�����ون ْيف إث������ ِرِه
وإّن��������ا
ال��ش��ع��ب ْ
رأس���� ِه
س��ي��ن��ف��ج�� ُر
ُ
ع���ن ِ
ن���ش���م ال���ك���رام��� َة ِم ْ
�����ن ت���رِب��� ِه
ُّ
ُ
َ
ع��رش�� ِه
ف���رع���ون ْيف
س��ت��غ��رق
ِ
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من الذاكرة اإلسالمية
اخلا ِلد
َكِل َم ٌ
ات َت ِش ُّع ُن ْورًا َم َدى األَ َّي ِام ِم ْن ت َُرا ِث َنا َ

قوى االستبداد وطرق مكافحته ()2-2

*

املرجع الديين الشيخ حممد حسني النائيين**

املقصد الثاني :إشارة إمجالية إىل عالج تلك القوى املشؤومة

وهي عبارة عن:
 -1أول وأهم عالج هو عالج اجلهل املستويل على طبقات الشعب.
واجلهل إن كان من النوع البسيط فمن السهولة مبكان سلوك سبيل العالج إليه ،وذلك
بشرح حقيقة االستبداد واحلركة الدستورية ،وشرح ما أوردناه يف املقدمة والفصول اخلمسة
من هذا الكتاب؛ لكن بشرط أن يتم ذلك بشكل مالئم ،وباالبتعاد عن العنف واخلشونة،
وبتنقية األذهان عن الشوائب الشيطانية ،والتحرز من كل ما من شأنه إجياد احلساسية
* تنبيه األمة وتزنيه امللة ،ص  ،208تعريب :عبداملحسن آل جنف ،نشر مؤسسة أحسن احلديث  -إيران.
ط1419 /1:هـ1999-م.
** ولد الشيخ حممد حسني النائيين يف سنة 1273هـ ،يف مدينة نائني التابعة إىل أصفهان .أخذ علومه
ومعارفه على يد أبرز أساتذة احلوزة العلمية يف النجف األشرف وسامراء ،حيث حضر أحباث السيد
املجدد حممد حسن الشريازي ،والسيد إمساعيل الصدر ،والسيد حممد األصفهاين ،له تعاون علمي
وسياسي مع آية اهلل العظمى الشيخ حممد كاظم اخلراساين .برز الشيخ النائيين على صعيد املرجعية
الدينية بعد وفاة شيخ الشريعة اإلصفهاين ،شارك يف اجلهاد ضد االحتالل الربيطاين للعراق عام
1333هـ1914 /م ،كما كان له دور بارز يف ثورة عام 1920م .من أشهر أعماله( :تنبيه األمة وتزنيه
امللة) ،ويف العام 1355هـ1936 /م تويف الشيخ النائيين ،وشيع جثمانه تشيي ًعا مهي ًبا ،ودفن يف العراق.
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والنفور وتص ّدع القلوب ،واالحتراز عن اإلثارة وتشويش األذهان؛ وقد قال عز من قائل:
{ا ْد ُع إِلَى َسبِي ِل َرِّب َك ِبال ِْح ْك َم ِة َوا ْل َم ْو ِع َظ ِة ال َْح َس َن ِة َو َجا ِد ْل ُه ْم ِبالَِّتي ِه َي أَ ْح َس ُن}(((.
إن حقيقة الدعوة إىل احلرية وخلع طوق العبودية ونص اآليات واألخبار املذكورة
سابقًا إمنا هي دعوة إىل التوحيد ومن وظائف األنبياء واألولياء D؛ فعلى من أراد
صحفيا كان أم خطيبًا أم غري ذلك أن يسري هبذه السرية املقدسة
الدخول يف هذا امليدان
ًّ
النبوية ،وأن يضع اآلية السابقة أمام عينيه ،وأن يبذل ما يف وسعه لرفع اجلهل وهتذيب
أخالق الشعب ،وأن يترك الكالم القاسي الذي حيمل على التعدي ،وال يقتحم هذا الوادي
إ ّال بعد أن يصبح عاملًا متم ّرسًا ،وال يطلب الشهرة والرياء والوجاهة كما يقوم بذلك بعض
اخلطباء وبعض الصحف الذين هم إما أصدقاء جهلة أو أعداء عارفني ،ذلك ألن أكثر
الصدمات والضربات اليت تلقاها أصل السعادة وركنها ناتج عن هفوات هؤالء .فمن الالزم
عدم إعطاء أركان االستبداد املربرات واحلجج اليت جيعلوها كقميص عثمان ،وعليهم ألاَّ
حيسسوهم حبريتهم ومبا هلم من حقوق،
يبعدوا الناس عن هدفهم األصلي الكامل وأن ّ
ربروا عملية االستبداد وال جيعلوا للظاملني احلق يف أن
وأن حيفظوا للشريف شرفه ،وألاَّ ي ّ
يفعلوا ما يشاؤون ،وألاَّ يضّيعوا حرية البيان والقلم ،ومها من أعلى مراتب احلرية املوهوبة
اإلهلية ،وحقيقتهما عبارة عن اخلالص من إرادة الطواغيت ،ونتيجتهما تفّتح عيون األمة
وآذاهنا وتف ّهم مبادئ الترقي وشرف االستقالل الوطين.
وعليهم أيضًا االهتمام يف حفظ الدين ومحاية الناموس األكرب ،واالحتاد من أجل
انتزاع احلرية اإلهلية املوهوبة واستنقاذ احلقوق الوطنية املغصوبة ،واحلرص على حتصيل
املعارف وهتذيب األخالق ،وألاَّ يكون من عملهم هتك األعراض املحترمة وأخذ األتاوات
وحق السكوت من زيد أو أجرة التعرض لعمرو أو إظهار احلقد على بكر وحنو ذلك من
األعمال القبيحة.
وعندما يقومون بالر ّد على حجج أعوان الظلمة ودحض أقاويلهم جيب أن تكون
لديهم األهلية العلمية الكافية ،وأن يكتفوا بطرح العناوين العامة ويترفّعوا عن التعرض إىل
أفراد معّينني ولو كناية ،وأن يتركوا الغمز واإلشارة ويعلموا أن واجبهم مجع الصفوف ال
تفريقها.
جدا خاصة وأن هذا النوع من
أما بالنسبة إىل اجلهل املركب ،فإن املوقف يكون صعبًا ًّ
اجلهل يتضمن اللجاج والعناد والتشرذم والتنافس على قاعدة (النار وال العار)! والبد من
التعامل معه هبدوء ومداراة وعدم االحنياز إىل جهة ،ورفع كل شيء مادة للعناد واللجاج.
تدرجييا.
وبذا ميكن معاجلة هذا املرض
ًّ
ويبقى علينا أن نيأس ونقطع األمل من الذين يتعاملون مع عبدة الظلمة ويسعون يف
((( سورة النحل :اآلية .125
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إبقاء شجرة االستبداد اخلبيثة ويتمادون مع الظاملني إىل أبعد احلدود ،ال ألهنم جيهلون،
وحب الدنيا على نفوسهم ،حيث ال ميكن تصور عالج آخر لألمراض
وإمنا الستحواذ اهلوى ّ
النفسية واألهواء الشهوانية .ومع أن التعريض هبم والوقوف بوجههم يبعث على تن ّبه
الشعب إ ّال أنه قد يكون من األوىل ترك هذه املصادمات واالكتفاء بالعناوين العامة من
جهات عديدة أخرى ،وهو املسدد للصواب.
 -2وعالج شعبة االستبداد الديين أصعب وأشكل من عالج باقي القوى ،بل هو يف
حدود االمتناع .وال سبيل للردع عن االستبداد وإظهار األغراض الشهوانية مبظهر الدين
إ ّال بالعدالة والتقوى واجتماع األوصاف املذكورة يف الرواية الواردة يف كتاب االحتجاج حول
شروط املرجعية «صائنًا لدينه ،حافظًا لنفسه ،مطيعًا ألمر مواله ،خمالفًا هلواه»((( ،وال
نتصور عاصمًا آخر.
وقد ورد يف فقرة أخرى من هذه الرواية حول العلماء احلاملني ألضداد تلك الصفات
ّ
وقطاع طرق الدين أن «أولئك أض ّر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد -لعنة اهلل -على
احلسني .»F
فال نتصور مانعًا حيول دون االستبداد واالستعباد وإظهار التحكمات النفسية بصورة
الدين .وليس بإمكان الضعفاء والعوام من األمة أن ميّيزوا فيما بني تلك األوصاف وأضدادها،
أو أن يأخذوا احليطة واحلذر من الوقوع يف شباك الصيادين وقطاع الطرق باسم الدين؛
وإذا وقعوا فيها ال ميكنهم التخلّص من بني ُف َر ِجها ،إما قصورًا أو تقصريًا ،وذلك ألهنم
حيسبون االنقياد هلؤالء أمرًا من لوازم الدين! وهذا ما جعل جلهلهم املركب أساسًا ثابتًا،
وقد أوقعهم فيما ال ميكن االنفالت منه ،وأدى هبم إىل حيث الشرك بالذات األحدية.
وهكذا أصبح طريق العالج مسدودًا ،وطرق التخلص من هذه الورطة متعذرة.
ولكن مع هذا كله فحيث إن (فاعلية ما يشاء وحاكمية ما يريد وقاهرية الرقاب) أمور
ال ميكن أن ترتدي لباس املشروعية يف دين من األديان أو شريعة من الشرائع فض ًال عن
اإلسالم واملذهب اإلمامي ،وحيث كانت اإلعانة على هذه العبادة الوثنية بنص الكتاب واألخبار
السابقة ،سواء كانت بنحو املساعدة واالحتاد مع الظاملني أو السكوت واالعتزال وترك النصرة
وخذالن احلق ،من األمور اليت ال ميكن إظهارها بصورة حفظ الدين ومحاية كيان املسلمني،
ألجل هذا وذاك جند يف الظرف الراهن أن آذان الشعب وعيونه قد تفّتحت حبمد اهلل ،وأهنم
قد انتبهوا إىل هذه األمراض املهلكة واملزمنة ،وأخذوا بالتحرر نوعًا ما من هذا االستعباد.
ونأمل ألاَّ يبقى أي أثر لالستبداد الديين بكلتا صورتيه (املباشرة وغري املباشرة).
((( الطربسي ،أمحد بن علي ،االحتجاج ،ص ،458بريوت .ونص الرواية عن اإلمام احلسن العسكري F
هكذا« :فأما من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه حافظًا لدينه خمالفًا على هواه مطيعًا ألمر مواله
جدا ،وهذه فقرة منها.
فللعوام أن يقلدوه .»...والرواية طويلة ًّ
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ومبقتضى احلديث املأثورُ« :يعرف الرجال باحلق ال احلق بالرجال»((( الذي مفاده من
املستقالت العقلية((( ،وموجب إلمتام احلجة وارتفاع العذر ،يصبح التزلّف للظاملني ،سواء كان
بإعانتهم أو عدم املوافقة على سلب الصفات اإلهلية عنهم ،كاشفًا عن أسرا ٍر ومكنونات كان
أمرها خافيًا .وما هذا التقابل بني احلق والباطل إ ّال حمك -يف احلقيقة -المتحاهنم ومعرفة
َّاس أَ ْن ُي ْت َركُوا أَ ْن َيقُولُوا َآ َمنَّا َو ُه ْم
صحيحهم من فاسدهم .قال ع ّز من قائل{ :أَ َح ِس َب الن ُ
ين َص َدقُوا َوَل َي ْعَل َم َّن ا ْلكَا ِذِبنيَ}(((.
لاَ ُي ْفَتن َ
ين ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َفَل َي ْعَل َم َّن اهللُ الَّ ِذ َ
ُون (َ )2وَل َق ْد َفَتنَّا الَّ ِذ َ
 -3قلع شجرة عبادة الظاملني اخلبيثة ،وترويج العلم واملعرفة ،وإسناد زمام األمور
يف البالد ملعايري اللياقة والكفاءة واخلربة ،وقلع جذور النهب وبيع الوطن وعبادة امللك .وما
مترسخًا يف هذه البالد فإن القضاء عليه واستبداله بالعلم
دام أساس االستعباد واالستبداد ّ
واملعرفة أمر مستحيل .وما دام السلطان مل ي ِع بعد -الهنماكه يف الشهوات -حقيقة السلطة
وأهنا عبارة عن إقرار النظام وأن مهمته كمهمة الراعي ،ومادام يرى نفسه مشاركًا هلل ع ّز
امسه يف امللك والتدبري واألمساء احلسىن ،فإنه بالنتيجة سيعترب رفض األمة له وللواقع
البائس الذي تعيش ،وعدم الرضوخ له والسعي للتخلص منه متردًا عليه ،وإعانته ومساعدته
على هذا الظلم والتفرعن وطنية ،وسيعمل على استئصال الفريق الذي يعتربهم خارجني
عن طاعته ويقوم بتقريب الفرقة الثانية اليت يظن فيها حب بقائه ويهّيئ هلم مدارج الرقي.
وهذا يعين أن طريق االرتقاء والصعود وبلوغ املناصب يف البالد يتلخص يف إظهار
احلب والوالء للسلطان وعبادته والتزلف له .ومن جهة ثانية ستتأزم العالقة بني السلطان
وتعم حالة من النفور بينهما نتيجة ألعمال الفساد والنهب اليت يقوم هبا أعوان
والرعية ّ
السلطان الذي يصبح لعبة بيد حفنة من االنتهازيني والطامعني فيقبع يف زاوية من الزوايا
مهه لقتل الشعب وهدم البالد ،وتنعدم الرغبة لديه يف بسط العدل
خوفًا وهلعًا ،ويبذل كل ّ
وإعمار البالد وكسب و ّد الشعب املحروم خبالف ما هو معهود لدى سالطني العامل.
(((
وعندما نالحظ النص املج ّرب القائل« :امللك يبقى مع الكفر وال يبقى مع الظلم» ،
املوجه إىل مالك األشتر يف بيان حقوق الوايل
املؤيد بصريح خطاب أمري املؤمنني ّ F

((( مل ُيعثر على مصدر للحديث املذكور .والنص املوجود هو كالم لإلمام علي  Fمع احلارث اهلمداين
حول اختالف الناس يف قضية اخللفاء األربعة ،حيث خاطبه اإلمام بقوله ...« :إن دين اهلل ال يعرف
بالرجال ،بل بآية احلق ،فاعرف احلق تعرف أهله» .املجلسي ،حممد باقر ،حبار األنوار ،ج ،6ص.179
((( املستقالت العقلية مصطلح أصويل يراد به األحكام اليت يعتمد اإلنسان يف إصدارها على العقل وال
حيتاج فيها إىل مقدمات غري عقلية ،ويقال أحيانًا« :هذا ما يستقل به العقل» ،ويراد به احلكم الذي
يتوصل إليه العقل بالبداهة.
((( سورة العنكبوت :اآلية .3 - 2
((( مل ُيعثر على مصدر هلذا النص .واملوجود هو النص التايل املنسوب للنيب األعظم « :Cيبقى امللك
بالعدل مع الكفر وال يبقى باجلور مع اإلميان» .ذكره الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء يف كتابه الدين
واإلسالم ،ص 105واصفًا إياه بأنه من جوامع كلم النيب  Cومل يذكر مصدره.
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على الرعية وحقوق الرعية على الوايل ،من أن بقاء امللك ودوام الدولة منوط باحتاد الرعية
مع الوايل وجماراته هلم ،وأن اإلجحاف واالستئثار يوجب زوال امللك وانقراضه؛ وكذلك
ما ورد يف األخبار الشريفة من أن السماوات قامت بغري عمد ألن عمادها الباري سبحانه
وتعاىل(((؛ مبالحظة كل ذلك ،إضافة إىل حكم التجربة والضرورة تكون النتيجة هي فناء
السلطان وانقراضه عندما يقوم بتلك األعمال الظاملة واألغراض الوحشية ،ويكون مبساعدة
تلك الفئة الظاملة له كمن سعى حلتفه بظلفه ،ولن يبقى إ ّال أيام معدودات حىت حتل عليه
ين َخل َْوا ِم ْن َق ْب ُل َول َْن َت ِج َد ِل ُس َّن ِة ا ِ
{س َّن َة ا ِ
هلل
هلل ِفي الَّ ِذ َ
الليلة األوىل وهو يف قرب يزيد ُ
َت ْب ِديلاً }((( ،وسيخلّد إىل األبد كأمثال نبوخذ نصر والضحاك وجنكيز وتيمور ويزيد من
أصحاب األمساء السيئة يف التاريخ ،ومدعاة للعنة ،وذلك من أظهر مصاديق اآلية املباركة:
الد ْن َيا َوالآَْ ِخ َر َة َذِل َك ُه َو ال ُْخ ْس َر ُان ا ْل ُمِبنيُ}(((.
َ
{خ ِس َر ُّ
وباجلملة ،فإن عالج هذه القوة اخلبيثة ممتنع ما مل يتم قبل ذلك قلع شجرة االستبداد،
خاصة وأن األمة اإلسالمية أصبحت -وطبقًا لألحاديث الشريفة القائلة «لتأم ُر ّن باملعروف
ولتن ُه ّن عن املنكر أو ليسل َّط ّن عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب»( ،((1ونتيجة
إلمهاهلا هذين الركنني املهمني اللذين مها من دعائم اإلسالم كما نصت على ذلك األحاديث
الشريفة -حمرومة من السعادة بسلطان يرتدع عن االدعاء مبقام {أَنَا َرُّب ُك ُم الأَْ ْعلَى}(،((1
ويستجيب إلسالمه وفطرته اإلنسانية ،ويدع لألمة حريتها مكتفيًا بغصب مقام الوالية عن
غصب الرداء الكربيائي اإلهلي ،وحيث األمة على استيفاء حقوقها ،داعيًا هلا إىل املحافظة
على استقالهلا وقوميتها بالوحدة واالعتماد على الغرية الوطنية ،حبيث تصبح يف عداد
األمم الراقية ،يسودها االعتقاد بأن التهاون يف هاتني الوظيفتني -األمر باملعروف والنهي
عن املنكر -من أعظم املنكرات ،ومن شأنه أن يعكس املسألة رأسًا على عقب ويرجع احلكم
إىل الفرعونية وعبودية الكفرة.
يدعوا هذه اللحظة مت ّر بعون اهلل تعاىل دون أن يغتنموها
ولنا وطيد األمل يف ألاَّ َ
فرصة الستعادة جمدهم وأساس حياهتم ،وأن يتمسكوا باألمر باملعروف والنهي عن
الس َما َء َر َف َع َها َو َو َض َع
((( الفيض الكاشاين ،حممد حمسن ،تفسري الصايف ،ج ،2ص ،638يف ذيل اآلية { َو َّ
َان} ،نقل عن النيب  Cحديث« :بالعدل قامت السماوات واألرض».
ا ْل ِميز َ
((( سورة األحزاب :اآلية .62
((( سورة احلج :اآلية .11
( ((1ورد هذا النص يف كزن العمال للمتقي اهلندي ،ج ،3ص 687بتغيري طفيف عن عبداهلل بن عمر بن
ليسلطن اهلل عليكم شراركم
وتنهن عن املنكر أو
اخلطاب أن رسول اهلل  Cقال:
ّ
ّ
«لتأمرن باملعروف ّ
فليسوم ّنكم سوء العذاب».
ولتنهن عن املنكر أو
«لتأمرن باملعروف
ويف الكايف ،ج ،5ص ،56عن اإلمام الرضا  Fأنه قال:
ّ
ّ
ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فال يستجاب هلم».
ّ
( ((1سورة النازعات :اآلية .24
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املنكر ،وحيكموا أساس العدل املوجب لدوام امللك ،ويهدموا أساس الظلم املؤدي النقراض
الدولة وزواهلا ،وأن يستنقذوا رقاهبم املغصوبة وحقوقهم الوطنية ،ويقلعوا جذور املعبودية
للسلطان ،ويقضوا على أعوان الظلمة الذين يشكّلون السبب الرئيس يف ختلّف الدولة،
ويذيقوا السلطان حالوة العدل واإلحسان ،ويأخذوا بيده حنو الترفع عن مستوى أن يكون
وحب
قصابًا وقاطع طريق ويتحول إىل املستوى الالئق به كسلطان .فإذا أدرك حالوة العدل ّ
ّ
الشعب له أيامًا معدودة فسينبذ عامل السبعية ويدخل عامل اإلنسانية وحفظ البالد واالهتمام
بترقية املجتمع ،واإلعانة على رفع عوامل التنافر بينه وبني الشعب ،واستئصال عناصر
الفرقة بني صفوفه ،وعدم السماح لعبدة امللك واملفسدين بالعودة ثانية إىل مواقعهم ،إن
شاء اهلل تعاىل ،وال حول وال قوة إ ّال باهلل العلي العظيم.
 -4عالج تشتت اآلراء ،والسعي من أجل االحتاد .وهو مطلب مستفاد من كلمات أمري
املؤمنني  Fاليت نقلناها سابقًا ،ومن األمور الواضحة بالبداهة؛ فإن فائدة االحتاد غري
منحصرة يف حفظ حرية الرقاب وصيانة حقوق امللة من االغتصاب ،ومنع تعديات األشرار
ورفع التجاوزات اليت تقوم هبا الذئاب الضارية آكلة حلوم البشر فقط ،بل إن محاية الشرف
وحفظ النواميس واستقالل األمة واحلذر من الوقوع فيما هو أشد من حمنة بين إسرائيل،
كل ذلك منوط باحتاد الكلمة وعدم تشتت اآلراء واختالف األهواء.
ومن أجل ذلك اهت ّمت الشريعة املطهرة برعاية الوحدة وإزالة عوامل الفرقة؛ فمن
مجلة احلكم املنصوصة لتشريع صاليت اجلمعة واجلماعة( ،((1حيث جيتمع املسلمون يف اليوم
والليلة مخس مرات ،وحييط كل منهم ُخربًا بأحوال اآلخر هو حتقيق هذه الدرجة من
االحتاد ،وكذلك احلال يف تشريع سائر اجلهات املوجبة لأللفة واالحتاد ،كالترغيب يف الوالئم
غري املكلفة ،واإلحسان بال َم ّن ،وعيادة املرضى ،وتشييع اجلنائز ،وتعزية املصاب ،واإلعانة
على قضاء احلوائج ،وإجابة دعوة املؤمن ،والصفح عن الزلل ،ومنع االنزواء والرهبانية،
وحترمي النميمة واإليذاء والفنت واإلفساد ،وغري ذلك من دواعي األلفة واالحتاد ونواسخ
التنافر والتباغض ،فإمنا هو لتحصني هذا احلصن وتشييد هذا الصرح للمسلمني .كما أن
اهتمام الشارع املق ّدس بتهذيب األخالق والردع عن العجب واالنقياد للهوى والتخلق باملواساة
واإليثار ناظر إىل وحدة الكلمة ورفع االختالف ،ذلك أن تف ّرق الكلمة وتشتت اآلراء ناشئ
عن اإلعجاب بالنفس واالغترار هبا وعن تقدمي األغراض الشخصية على املصاحل العامة.
( ((1مل يعثر على نص يعلّل صاليت اجلمعة واجلماعة مبا ذكره املؤلف هنا ،والشيء الذي عثر عليه هو
خرب عن اإلمام الصادق  Fذكره الشيخ الصدوق يف علل الشرائع ،يقول فيه اإلمام الصادق :F
«إمنا جعل اجلماعة واالجتماع إىل الصالة لكي يعرف من يصلي ممن ال يصلي ومن حيفظ مواقيت
الصالة ممن يضّيع ،ولوال ذلك مل ميكن أحدًا أن يشهد على أحد بصالح ،ألن من مل يص ّل يف مجاعة
فال صالة له بني املسلمني ،ألن رسول اهلل  Cقال :ال صالة ملن مل ِّ
يصل يف املسجد مع املسلمني
إ ّال من علة» .علل الشرائع ،ج ،2ص ،15ط  -قم.
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ومادامت هذه الرذائل وامللكات البهيمية واإلعجاب بالنفس مسيطرة على العمل من جهة،
ومادامت املبادئ الشريفة كاملواساة وإيثار الغري وسحق األغراض الشخصية وتقدمي املصاحل
العامة عليها ،معدومة من جهة ثانية ،فإن إحكام هذا احلصن وتشييد هذا األساس هو من
املحاالت؛ ومن العبث حماولة إقامة الصرح العايل على أساس رملي ينهار من كل جانب.
توسعًا يف كل يوم؛ فتارة يعد سلب الصفات
أما تنظر إىل اخلروق اليت تتجدد وتزداد ّ
حبا للدولة ومحاية
اإلهلية اخلاصة عن الطواغيت أمرًا منافيًا للقرآن وتسمى عبادة الظاملني ًّ
للدين! وأخرى يلبسون اغتصاب احلرية وظلمها لباس اإلباحة ،ويعتربوهنا من املوهومات،
ويعدون املساواة مع غاصيب احلقوق واحلريات مبثابة رفع االمتياز فيما بني األصناف
املختلفة األحكام ،جتديدًا ملغالطات ومتويهات معاوية وعمرو بن العاص عندما قاموا بقتل
عمار بن ياسر السائر يف ركاب أمري املؤمنني  .Fفلم خيجلوا من تربير الدماء املسفوكة
الناشئة عن انضمامهم للظلمة املستعبدين بأهنا جاءت نتيجة مطالبته باحلقوق املغتصبة
واحلريات املنتهكة ورفع الظلم عن األمة ...إىل غري ذلك.
إذن ،فأول وظيفة ينبغي القيام هبا بعد رفع اجلهل عن األمة وشرح حقيقة االستبداد
والدستورية واملساواة واحلرية ،هي أن على دعاة احلرية والتوحيد ومحاة الدين والوطن
ورواد التقدم بذل اجلهد وصرف املهج من أجل هتذيب األخالق االجتماعية من هذه
الرذائل ،وقلع أصول العجب والغرور وغري ذلك من عوامل التفرقة واالختالف ،واحلث
على تقدمي املصاحل العامة على األغراض اخلاصة .وكمقدمة مهمة جيب تشكيل املنتديات
العلمية الصحيحة وترتيبها على الوضع األخالقي الصحيح ،وذلك بانتخاب أعضاء مدّبرين
مهذّبني كاملني يف العلم والعمل ،أويل خربة ودراية ومعرفة وكفاءة ،وليس هلم ه ّم إ ّال
إحياء املجتمع اإلسالمي والروابط العامة ،ال أن تكون كالنوادي احلالية القائمة على أساس
حب النفس وأكل أموال الناس وطلب الرئاسة والرفعة وقول الزور واألغراض الشخصية
ّ
العقيمة ،واملؤدية إىل عكس املقصود .من انصراف الشعب عن الوحدة والسري يف طريق
االستبداد الذي هو أشد وطأة من االستبداد األصلي وموجب اللتجاء األمة من استبداد إىل
وأخف األمرين،
استبداد أشد ،ورمبا انقادت بشوق إليه اضطرارًا ومن باب أهون الش ّرين ّ
متوسلة باخلنوع لتلك الرقّية البهيمية ،ختلّصًا من االستبداد الذي تعانيه؛ فهي كاملستجري
بالرمضاء من النار.
وباجلملة ،فإن الغرض من تشكيل اجلمعيات واملنتديات وأداء القسم بالقرآن الكرمي
وسائر املقدسات الدينية هو إزالة األغراض الشخصية ،وحتكيم املصاحل العامة ،ومحاية
املجتمع ،وإعالء كلمة اإلسالم ،ودفع املجتمع على طريق التقدم ،وليس هو للتآزر من أجل
الشهوات احليوانية وحتقيق األهداف الشخصية وإبعاد العقالء والبسطاء عن دخول هذا
امليدان.
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واملرض الذي ال عالج له يف هذا املجال هو دخول املغرضني وأولئك الناهبني واملحتالني
حب
يف هذا املشروع باسم حب الوطن والشعب ،ويأخذون زمام األمور بأيديهم ،وباسم ّ
الشعب يسحقون اجلماهري! كما كان اسم حب الدولة وسيلة لدى عبيد الظلمة للنهب ،واسم
حب الشعب يتخذ ذريعة لدى
حفظ الدين شبكة الصطياد األغراض الشخصية ،وكذلك فإن ّ
أولئك املعروفني بالشنائع واألعمال القبيحة الذين يرفعون شعار الدستورية وحيكمون
بعملهم أساس االستبداد ،والذين هم أكثر خطرًا من باقي القوى اللعينة وأقوى سببًا لتف ّرق
الكلمة وأش ّد ضررًا على سعادة األمة من باقي اجلهات.
وعلى عقالء الشعب أن يقوموا مبعاجلة هذا اخلطر قبل غريه ،وأن يس ّدوا -بعونه
تعاىل -هذه الثغرة اليت يصدر منها خطر عظيم ،وذلك من احلكمة العملية يف هذا املجال.
وباجلملة ،فإن أساس تف ّرق الكلمة وقهر املجتمع منذ صدر التأريخ وحىت اآلن ناشئ
من إظهار الغرض الشخصي مبظهر املصلحة العامة .وهلذا السلوك أبواب عديدة خترج عن
حد اإلحصاء؛ ويظهر من األخبار الواردة يف تفسري اآلية املباركة{ :ق ْ
ُل ُه َو ا ْل َقا ِد ُر َعلَى أَ ْن
ُم َب ْأ َس
ُم ِش َي ًعا َوُي ِذ َيق َب ْع َضك ْ
ِسك ْ
ُم أَ ْو ِم ْن َت ْح ِت أَ ْر ُجلِك ْ
ُم َعذَاًبا ِم ْن ف َْو ِقك ْ
َي ْب َع َث َعَل ْيك ْ
ُم أَ ْو َيْلب َ
َب ْع ٍض}( ،((1أن أنواع العذاب والعقوبات السماوية واألرضية اليت وقعت على األمم السابقة
قد رفعت عن هذه األمة بفضل دعاء النيب  Cهلا ،وبقي عليها تف ّرق الكلمة واختالف
األهواء وما يترتب على ذلك من مصائب الفتك والقتل واألسر وهتك النواميس واألعراض
وإذاقة بعض بأس البعض اآلخر(.((1
فهذه املفاسد واالختالفات سواء كان منشؤها االستبداد السياسي أو الديين أو العبودية
للسلطان أو سائر القوى امللعونة مما هو منشأ للزناع إمنا هي من مجلة العذابات اإلهلية
على هذه األمة ،وعالجها خارج عن قدرة العلماء والعقالء واخلرباء واملدّبرين ،وليس بإمكان
وجهت إليه؛ وال جيدي فيها غري التوبة واإلنابة
أحد أن يقف دوهنا أو حيول بينها وبني من ّ
والتوسل واالستشفاع مبظاهر الرمحة (صلوات اهلل عليهم).
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ،وأمجع على التقى كلمتنا ،وعلى اهلدى مشلنا،
مبحمد وآله الطاهرين ،صلوات اهلل عليهم أمجعني.
وأما عالج بقية القوى امللعونة ،فال يتم إ ّال بقلع شجرة االستبداد اخلبيثة وسلب (فعالية
ما يشاء) ،وانتزاع الطاقات املغتصبة من غاصبيها؛ فما دامت هذا الشجرة باقية وأساس
التحكم قائمًا وإمكانات البلد مغتصبة ،فلن يقف القتل والنهب واألسر واحلبس واستئصال
النفوس األبية وأحرار األمة وأماجدها عند ح ّد ،وال تنتهي حالة االغتصاب لطاقات البلد،
ولن تكون حالة الدولة وما فيها إ ّال كما عربت البومة اخلاطبة لرفيقتها يومًا:
( ((1سورة األنعام :اآلية .65
( ((1الطباطبائي ،حممد حسني ،تفسري امليزان ،ج ،7ص ،150ط  -بريوت.
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قوى االستبداد وطرق مكافحته ()2-2

إذا امل��ل��ك ه���ذا وه����ذي احل��ي��اة
ف��خ��ذ م��ن��ه��ا أض��ع��اف��ًا مضاعفة
ومادام القانون اجلامع لوظائف كل الطبقات غري مطّبق يف البلد ،والفرق بني القوي
والضعيف مل يعدم يف جمال احلقوق والقوانني ،ومادام القوي طامع يف باطله والضعيف آيس
من حقه ،فليس هناك عالج الستئصال ظلم األقوياء لضعفاء البلد وفقرائه.
ومادامت قوى وطاقات الشعب املادية والعسكرية وغريها مغتصبة وثرواته عرضة
للنهب والسرقة وغري خاضعة إلشراف وكالء الشعب ون ّوابه ،ومادام اجليش نتيجة جهله
وغبائه جاه ًال بو ّ
يل نعمته -الذي هو الشعب ال أولئك الغاصبني لرقابه -غاف ًال عن مهمته
الرئيسية اليت ح ّددها اإلمام علي  Fمن خالل وصفه اجلند بأهنم احلصون الواقية
للرعية ،ال آلة بيد أعداء الشعب يستخدموهنا لقمع الشعب وإرضاء نزواهتم الشيطانية،
أقول :ما دامت األمور هكذا ،فال تتوقع نتيجة غري استخدام الطواغيت لطاقات الشعب
يف سبيل إهنائه والقضاء عليه ،وهلذا صدر احلكم بتحرمي دفع الضرائب؛ فمع جيش من
هذا النوع وعشائر متوحشة تفوق يف الغباوة وقلة اإلدراك حىت الشاميني من أتباع معاوية
ويزيد ،والذين ليس هلم ّ
حب الوطن،
حظ من الدين وال نصيب من الفطرة ،وال شيء من ّ
ال ينفع عالج غري انتزاع القدرة وحتييد كل األنشطة والفعاليات بعونه تعاىل وحسن
تأييده T
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كتب دراسة ونقد

ثورة اإلنسان الرقمي
حممد حسن آل زايد*

اسم الكتاب :ثورات القوة الناعمة يف العامل العريب.
املؤلف :علي حرب.
الطبعة :األوىل٢٠١١ ،م  120( -صفحة).
الناشر :الدار العربية للعلوم  -بريوت.
يف خضم الثورات اليت تعصف باملنطقة العربية ،واهلزات الشعبية املتوثبة ضد الظلم
واالستبداد ،يطرح الكاتب اللبناين علي حرب كتابه (ثورات القوة الناعمة يف العامل العريب:
تفكيك الديكتاتوريات واألصوليات) ،وهو عبارة عن مقاالت متفرقة (مثان مقاالت) مجعها
بني الدفتني مبقدمة وخامتة.
وحنن هنا نسعى لتقدمي صورة خمتصرة عنه ،إال أن املجال لن يسع لتلخيص مجيع
أفكار الكتاب ،لذا سنحاول عرض مجلة منها فقط.

اإلنسان الرقمي

يع ّد علي حرب الثورات العربية مثرة فتوحات العوملة ،فالتحركات الشعبية استخدمت
أدوات العوملة (اإلنترنت والواقع االفتراضي) ،تلك األدوات اليت جعلت اإلنسان يغّير من
* كاتب ،السعودية.
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نظرته لنفسه وملفردات وجوده من هوية ثقافية ،أو معرفة أو سلطة ..وأتت كفرصة
وجودية للخروج من التخلف احلضاري العاملي واملشاركة اإلجيابية ،وقد أحسن اجليل الشاب
يف استثمار الثورة الرقمية ،وترمجة املنظمات االفتراضية على أرض الواقع يف تسونامي
سياسي ،متغلبًا على األنظمة املستبدة ،واملنظومات اإليديولوجية -حبسب حرب.-
وهذا ال يعين ّأن الثورة يف مصر وتونس مثرة اآلالت الصماء ،إال ّأن التقنيات تفتح
إمكانات للتفكري ،واآلالت حباجة لعقول فعالة وفكر حي لترمجة املعطيات إلجنازات.
وهكذا فالثورات اجلارية جتسد والدة ما يسميه (اإلنسان الرقمي).
ّإن جناح الثورات احلالية ستطوي حقبًا فكرية ،وتفتح أخرى ،فتنطوي صفحة
اإليديولوجيات الشمولية واألصولية يف مناذجها األربعة :النضايل اآلفل ،النخبوي الفاشل،
البريوقراطي العاجز ،اجلهادي القاتل.
فإن األجيال اجلديدة تفتح آفاق املستقبل يف عدة مستويات:
من هنا ّ
 خلع اإليديولوجيات املقدسة. كسر عقلية النخبة واالنتقال ملجتمع تداويل فاعل. كسر العقلية البريوقراطية واالنتقال إىل الشبكات اآلنية واملعلومات العابرة والسيالة. التخلي عن منطق العنف لصاحل وسائل سلمية مدنية.ومع ك ّل ما سبق ،ال يدعي املؤلف رغبته يف رسم مالمح احلقبة اجلديدة ،بل وليس
قادرًا على ذلك ،إال أنّه مقتنع بأنّها ستغّير أدوار املفكرين بقدر تغيري أمناط التواصل بني
البشر ،يف زمن تتعومل فيه املشكالت واخلريات كما تتعومل الثقافات واهلويات(((.

الشعوب العربية خترج من سجونها

فداخليا يواجهنا االستبداد
األنظمة العربية أخفقت أمام حتديات الداخل واخلارج،
ًّ
وخارجيا فشل يف القضية املركزية (حترير فلسطني واألراضي املحتلة)،
والفساد والبطالة،
ًّ
فتع ّرت الدول القائمة أمام عجزها عن إجناز شعاراهتا ،وسقطت األقنعة.
وقد صعدت األصوليات الدينية على ظهر اإلخفاق القومي واالشتراكي ،..ولكن ما
كان بوسعها -حسب حرب -إال تقويض نظام أو ختريب عمران ،فهي ال تقدر على إصالح
أو حتسني بناء ،فمنطق أصحاهبا االستئصال لآلخر ،وخلق األعداء واحلروب األهلية(((.
إن اإلخفاقات املتواصلة جترب ًة بعد أخرى ،وانسداد األفق سواء من جهة الديكتاتوريات
أو األصوليات ،قد ولّد االنفجار احلايل ،فتدفقت ثورات مل تصنعها السيوف والرشاشات،
((( حرب :علي ،ثورات القوة الناعمة يف العامل العريب ،ص ،14الدار العربية للعلوم ناشرون ،بريوت -
لبنان ،ط1432 ،1هـ 2011 -م.
((( املصدر ،ص .19
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بل الكتب الرقمية ،وهكذا تشكَّل اإلنسان الرقمي ذو القوة الناعمة ال القوة العارية ،الذي
يركز على قيم احلرية والعدالة والكرامة والدميقراطية والتعددية وحقوق اإلنسان ،لكي
تتراجع شعارات التحرير واملقاومة واملمانعة ومقوالت املركزية والفوقية واخلصوصيات
الثقافية كما يرى املؤلف(((.
وقد استطاعت الشعوب يف عدة بلدان عربية أن تتوحد من غري تنظري ،بعكس دعاة
الوحدة ومنظريها (حكامًا ومثقفني) الذين دمروا فكرة الوحدة« ،وتلك هي املفارقة:
فأوتوسترادات اإلعالم والشبكات تسهم يف توحيد ما تف ّرقه اإليديولوجيات القومية وكلمة
اهلل اجلامعة ،متامًا كما ّأن القوة الناعمة والفائقة تتغلّب على اجليوش وامليليشيات»(((.
إنّها ثورات حتطم احلدود املادية والرمزية ،فنحن بإزاء ثورات عاملية كوكبية لطبيعة
تشابك املصاحل واملصائر البشرية ،ويتخلخل يف الواقع اجلديد مفهو ُم سيادة الدول واستقالل
األوطان باملعىن املطلق ،وبالذات حينما يتحول احلكام إىل جزارين يسفكون دماء شعوهبم.

نظام عربي جديد

ويف قراءة النتفاضة تونس وثورة مصر يرصد املؤلف مسات احلدث الكبري كما يلي:
 -1املفاجأة وعدم التوقع.
 -2احلدث خارق خيلق معطيات ،يب ّدل الشروط ،وخيلط احلسابات.
 -3الفرادة.
مغير لنمط التحليل ،فما كنا نظنّه سببًا قد يصبح نتيجة وبالعكس ،فمث ًال :لقد
ِّ -4
ساد لعقود ّأن العامل السياسي يسبق االقتصادي ،بينما جند اآلن ّأن االقتصادي ينجب
دميقراطية كما يف تونس.
 -5احلدث يتجاوز صانعيه ،وال ميكن القبض على معناه أو تقصي أسبابه وحصر
مفاعيله(((.
تصب يف مصلحة شرق أوسط إسالمي ،بينما يأمل
ويعتقد حرب ّأن االنتفاضات ال ّ
يف دور عريب قريب من دور تركيا اليوم(((.
فإن األحداث األخرية قد ع ّرت احلكام واملثقفني معًا« ،فاحلاكم
ومن ناحية أخرىّ ،
واملثقف كالمها متألّه وعاشق لذاته ،نابذ لغريه .األول ينفرد بالسلطة ،ويستبد هبا بقدر
ما يظلم من اختاروه لرعاية مصاحلهم .والثاين حيتكر احلقيقة ،ويعتقد بأنّه فريد عصره
((( املصدر ،ص.23
((( املصدر ،ص .25
((( املصدر ،ص .33
((( املصدر ،ص.40 - 39
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وجماله ،بقدر ما حيتقر من ي ّدعي أنّه يدافع عن حقوقهم».
الثورات احلالية قد فتحت اإلمكان لوالدة نظام عريب جديد دميقراطي ،وهي ال تلغي
مكتسبات الثورات التنويرية والسياسية والتحررية العاملية أو العربية ،لكنّها تتجاوز ما
استهلك منها ،وتتعلم مما أخفق ،وختتلف يف أدواهتا وأساليبها ،فهي امتداد للثورة الفرنسية
وعصر النهضة واالستنارة يف العامل العريب(((.
وتلفت حرب صورة (وائل غنيم) الذي يبكي بعد خروجه من السجن ،وينفي أن
يكون بط ًال ،ويرى فيه منوذجًا يشبه غاندي أو مانديال ،فهو «منوذج الفاعل اجلديد الذي
يشارك يف صنع عامل خمتلف وافتتاح عصر جديد ال تصنعه الكتب السماوية وال الفلسفات
تسجل هناية زمن البطوالت الدموية
املادية ،بل الكتب الرقمية واالنتفاضات السلمية اليت ّ
والبريوقراطيات الثقافية»(((.

قوى جديدة تفتح أبواب املستقبل

يطرق حرب عدة نقاط متفرقة يف قراءة األحداث العربية ،فنقطة تتمعن الثورة
املصرية وقد استقطبت اجلميع ،ومجعت تأييد الضدين (أمريكا وإيران) .وأخرى تشري
بأن
إىل ّأن الثورة حدث كبري يغّير يف موازين القوى بقدر ما يغّير يف األفكار ،ونقطة تق ّر ّ
الثورة املصرية كسرت املنطق الطائفي ،ألنّها كانت جامعة ،مث يقارهنا بتظاهرات البحرين
«فإن احلركات والتظاهرات اجلارية يف بلدان
اليت ختتلف يف عيين حرب ،إذ يقول منتقدًاّ :
أخرى ،كالبحرين ،ولو كانت حمقة مبطالبها ،ال تشبه الثورة املصرية أو التونسية ،إذ هي
ذات طابع فئوي وليست جامعة»(((.
وفيما خيص املثقف ،يرى علي حرب ّأن جيله من املثقفني قد فشل فيما طرحه من
شعارات؛ ألنّه فقد القدرة على التفكري احلي اخللاَّ ق الذي به تفتح إمكانات جديدة حلياة حرة
الئقة ،لذا حدثت الثورة على يد قوى جديدة عق ًال وفكرًا وأدوات.
بأن الثورات اجلديدة بطابعها السلمي واملدين لن ت ِع ّد
ويف موقف الفت يعتقد الكاتب ّ
حلروب جديدة مع إسرائيل مآهلا الدمار املتبادل ،بل ستصبح مناذج دميقراطية ناجحة
تكسر احتكار إسرائيل لتأييد الغرب ،وتضطر عندها لترك عنصريتها وإجراء سالم مع
العرب قائم على أساس االعتراف بدولة فلسطينية مستقلة(.((1
((( املصدر ،ص .46
((( املصدر ،ص .47
((( املصدر ،ص .53
( ((1املصدر ،ص .57 - 56
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االنتفاضة ،امليادين االفتراضية واألوتوسترادات اإلعالمية

الثورات العربية ليست خنبوية ،بل التحق هبا النخب ،وليست إيديولوجية بل شعبية
غري مسّيسة وبدون زعيم أوحد أو قائد ملهم ،وإنّما ذات هوية مركبة ومتعددة ،مفتوحة
ومتحركة ،تصنعها األجيال اجلديدة ،العاطلون والعاملون ،الذين يتقنون قراءة املعلومات
على الشبكات والتواصل عرب األوتوسترادات اإلعالمية وامليادين االفتراضية.
ّإن الثورات اإليديولوجية تثب على صنم وحتطمه لتصنع صنمًا آخر وتأكل أبناءها!،
إال أنّنا إزاء ثورات مل ِ
تأت من العقائد الدينية وال اإليديولوجيات العلمانية ،بل ابنة عصر
(((1
رقمي وكتب رقمية ناعمة .

البطولة والثورة

الكاتب (كريستوف بوتون) لديه رؤية خمتلفة حول مفهوم البطل ،حيث دائمًا ما
عرف بأنّه من يضحي بنفسه من أجل سواه ،ويعتربه تعريفًا يغفل الوجه اآلخر للعملة،
ُي َّ
فالبطل لديه (ميلك القدرة على أن ميوت ،بقدر ما ميلك القدرة على أن يقتل غريه) ،ويقوم
بإنزال البطل من عرشه الطاهر ،فهو (قاتل) يف النهاية.
«إن البطولة جتسد
أما حرب فلم ينتظر غريه كي يعيد له مفهوم البطولة ،بل عّبرّ :
القتل» ،فهناك من يقتل لنشر عقيدة أو تطبيق نظرية يرى صحتها بينما اآلخرون ال
فإن متجيد البطوالت -وفقًا حلرب -هو مديح للعنف وحض عليه،
يتفقون معه ،من هنا ّ
وأما الدفاع املشروع عن النفس واألهل والوطن فال يع ّد بطولة ،بل ضرورة من أشنع
الضرورات(.((1
ويشيد ثانية بوائل غنيم الذي نفى البطولة عن نفسه ،فقد ولّى زمن البطل امللهم
والزعيم األوحد ،ولّى زمن البطوالت الدموية ،وبدأ عصر جديد من عناوينه :احلياة،
والنماء ،واجلمال.
مث يناقش مآخذ البعض عليه بأنّه ال يرى فرقًا بني أهل العلم والفلسفة وبني بقية
الناس من حيث العالقة مع الشأن الفكري ،ويؤكد موقفه ،فاملقولة الفلسفية اليت تقول:
«التراكم الكمي قد يتحول إىل تغيري نوعي» ال تقتصر على جماهلا الفلسفي ،بل هلا شواهد
خيص
يف عدة جماالت ،واملعادل الشعيب هلا «القشة اليت قصمت ظهر البعري» ،وفيما ّ
نوعيا ،وأصبح احلاكم
الثورات ّ
فإن تراكم البؤس واالستبداد والفساد والفقر قد قلب األمور ًّ
(((1
حد أقصى :أن ينتج ض ّده» .
الذي خييف شعبه خياف منهم ،وهذا هو «مآل ك ّل ٍّ
( ((1املصدر ،ص .64
( ((1املصدر ،ص .70
( ((1املصدر ،ص .73
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ليبيا :األكذوبة والكارثة

«يف ك ّل منّا شيء من القذايف» ،هبذه العبارة الصارخة يسته ّل حرب مقالته املتعلقة
بالشأن اللييب ،وما يلبث عند قراءته لشخصية القذايف أن يقول« :لعلّه جيمع أسوأ مناذج
احلكم قدميها وحديثها»( ،((1عارضًا مقارنات خمتزلة بني القذايف من ناحية ،وبني نريون
وماوتسي تونغ وصدام ،إىل أن يربأ من تشبيه القذايف بـ(ستالني) ،فاألخري حتولت روسيا
يف عهده إىل دولة صناعية وقوة عظمى.
وين ّوه حرب إىل ّأن القذايف قد ختلى عن الرئاسة لكي يتألّه ،وميارس سلطة مطلقة.
ويسرد أهم املشكالت اليت متخضت عن طريقة العقيد يف احلكم وإدارة البالد ،ومدى
االحندار الذي وصلت له ليبيا ،حىت يتوقف عند لفتة جوهرية ،بأنّنا إذا شئنا معاجلة
األمراض واملآزق اليت تفتك باملجتمعات العربية فعلينا أن نعترف باحلقيقة ،ففي ك ّل منّا
شيء من القذايف!
ولع ّل حرب كان يتوقع فشل الثورة يف ليبيا حيث يقول« :فإذا كانت الثورة تتعثر
ألن ليبيا خمتلفة ،عن تونس أو
هناك ،ورّبما تفشل ،يف إسقاط نظام القذايف ،ليس فقطّ ،
ألن نظام القذايف ال شبيه له يف ّأي مكان»(.((1
مصر ،بل ّ

أين لبنان من االنتفاضات اجلارية؟

ّإن أول انتفاضة عربية من منظور حرب هي التظاهرة اليت شهدها لبنان يف  14آذار
عام 2005م إثر اغتيال رفيق احلريري ،واملطالبة خبروج القوات السورية ،ورغم جناحها
«ألن االنتفاضة
يف ذلك إال أنّه قد ضاعت حينها فرصة والدة لبنان جديد غري طائفي؛ ّ
كانت حتتاج إىل من يشتغل عليها لينتج مفاهيمها السياسية وتشريعاهتا املدنية وثقافتها
احلديثة»(.((1
لقد خرج لبنان من الوصاية األحادية ليقع فريسة لصراع املحاور اإلقليمية ،فهل يعين
ذلك استحالة التغيري يف لبنان؟ واجلواب على ذلك يست ّل من الدرس األول املستفاد من
االنتفاضات احلاصلة :ألاَّ شيء مستحيل.
يشخص حرب معاناة لبنان يف مشكلته الداخلية اليت تعود إىل تركيبته املجتمعية
ّ
املتعددة الطوائف ،واالختالف الدائم بينها ،وكذلك ملشكلة ربط لبنان بالصراع العريب
اإلسرائيلي ،وجعله رأس حربة يف املواجهة ،بينما ك ّل الدول العربية قد ختلّت عن هذه املهمة
( ((1املصدر ،ص .77
( ((1املصدر ،ص .81
( ((1املصدر ،ص .88
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منذ أمد(.((1
وأن
حىت يصل إىل أن ال سبيل خلروج لبنان من النفق إال عرب الداخل ال اخلارجّ ،
الوضع حباجة حلدث خارق يصنع ثغرة يف اجلدار ليكون مبثابة الشرارة اليت ُتوقظ الناس
من سباهتا السياسي« .وإذا كان للتظاهرات اليت تشهدها بريوت أن تكون جمدية وف ّعالة،
فليس هلا أن تكون عادية يف ظرف عريب استثنائي»(.((1
مث يطالب بفتح ملف الفساد ،ويناقش مطلب إلغاء الطائفية السياسية ،ويقترح طرح
الزواج املدين االختياري شعارًا بدي ًال عن العلمانية ،ويرفض ديكتاتورية الشعارات ًّأيا تكن،
وقدسية القضايا حتت أي عنوان كان(.((1
يف السابق ،تع ّد تركيبة لبنان الطائفية التعددية ميزة فتحت له البوابة الدميقراطية،
ولكنّها أخذت تتحول ملشكلة وعلّة ،وال جمال للخروج من املأزق إال بكسر عقلية اإلقصاء
ولغة التخوين ،وك ّل ما يسبب الشقاق(.((2

السالح وكوارثه

مقال صغري احلجم ،يتحدث حول الزلزال الذي ضرب اليابان وص ّدع منشآت للطاقة
النووية ،وجنم عنه تلوث إشعاعي ،يدعو حرب فيه للتخلص من الربامج النووية مهما كان
غرضها ،ليقوده ذلك إىل احلديث من السالح النووي إىل التظاهرة اليت شهدهتا بريوت،
واليت دعت فيها إىل نزع سالح حزب اهلل ،ويراها حرب منسجمة مع سياق الثورات العربية
املدنية السلمية.
وانطالقًا من وحدة املصري البشري ،يدعو الثورات أن تدرج بني مطالبها مطلبًا يتعلق
بإلغاء الربامج واألنشطة النووية.

يف معنى الثورة ورهاناتها

خيتتم علي حرب كتابه مبقالة حتت عنوان (إشكالية السلطة) ،وفيها يبّين ّأن االستبداد
هو استعباد العقول ،والثورة حت ّرر من السجن الفكري والوصاية ،وهي فعل اعتراف
واستعادة على املستوى الوجودي ،تستعيد الثقة يف النفس ،وتنتزع اعترافًا باملشروعية يف
نظر اآلخر والعامل.
ّإن الثورات الراهنة ستضع السلطات اجلديدة أمام ع ّدة حتديات:
( ((1املصدر ،ص .92 - 90
( ((1املصدر ،ص .93
( ((1املصدر ،ص .95 - 94
( ((2املصدر ،ص .97
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 -1السلطة من حيث منطقها هي انفراد باألمر ،وما من أمر خيلو من اعتباط أو
إقصاء بوجه من الوجوه.
 -2النظام الذي يراد تغيريه يترك أثره فينا دون وعي منا ،حبيث نستعيد طبائعه
االستبدادية.
 -3من ننخرط معه يف عالقة ما (حتالفًا أو خصومة) يؤثر فينا ،ويصنعنا بصورة
من الصور ،فقد جي ّرنا إىل ما ال نريد(.((2
هذه اإلشكاليات يطلق عليها حرب (أفخاخ السلطة) ،وهي ما حتاول األنظمة
الدميقراطية التخفيف من آثارها باملساءلة واملراقبة.
ومثة مشكلة أخرى تواجهها الثورات ال تتأتى من السلطة ،بل من السياق العاملي الذي
تندرج فيه والواقع الكوين املتنوع ،حيث احلاجة لالشتغال على الوقائع واملعطيات البتكار ما
يؤدي إىل التحسني والتطوير.
بأي حال
أخريًاّ ،
فإن الثورات الشعبية تنقلنا إىل وضع جديد ،ال عودة معه إىل الوراء ّ
من األحوال(.((2

وقفة نقاش

ّ -1إن مجع مقاالت متفرقة عن موضوع ال تصلح بالضرورة لضمها يف كتاب يبلور
رؤية متكاملة ومتماسكة .بل قد يرى البعض ّأن مثة مقاالت تأيت يف سياق ردة الفعل للواقع
اخلارجي وغري وفية للسياق املنهجي ،فال ترتبط جبذرية وعمق مع املوضوع املطروق
والعنوان املطروح ،كما يف مقالة (ال للعيش يف عامل نووي) والذي وضع الكاتب له عنوانًا
آخر يسبقه (السالح والكوارث) ،عسى أن ينسجم مع الفكرة اجلوهرية واملنهجية العامة.
ناهيك عن تكرار بعض األفكار يف أكثر من موقع ضمن الكتاب.
فإن املقالة املخصصة حول ليبيا مل ختدم فكرة الكاتب عن (ثورات
 -2من زاوية ثانية ّ
يفسر عدم تناوله لألوضاع يف ليبيا ضمن البعد الشعيب الذي
القوة الناعمة) ،ولع ّل هذا ما ّ
أصبح قوة مسلحة ال ناعمة ،وإنّما قرأ احلاكم حتت ذريعة ّأن احلديث عن االنتفاضة الليبية
«إنّما حموره معمر القذايف الذي اختزل بلده بشخصيته»( ،((2حيث نفتقد االستدالل على
القوة الناعمة يف ليبيا ،وجند موقفًا خيدش النظرية .ورّبما التمس حرب تربيرًا إذ يشري
بعد سرد للمساوئ اليت صنعها نظام القذايف« :مثل هذا الوضع حتتاج مواجهته ،من جانب
االنتفاضة ،إىل ابتكار أساليب وأشكال تالئمه .وما صح يف مصر أو يف تونس ،أو حىت يف
( ((2املصدر ،ص .112
( ((2املصدر ،ص .115
( ((2املصدر ،ص .77
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اليمن ،ال يصح يف ليبيا القذايف اليت صنع منها الطاغية خمتربًا لعبثه وجنونه ،فلك ّل نظام
انتفاضته»(.!((2
 -3هل نستطيع تلخيص ثورة ما باألداة اليت استعانت هبا يف التعبري عن مطالبها
وتطلعاهتا؟ ال شك ّأن أهداف الثورة وحقيقتها أعمق من جمرد وسيلة ِّ
وظفت لتحقيق
ما يصبو إليه الثوار ،ورغم أن حرب يف الظاهر ال يؤمن باختزال كهذا إال أن بعض
أسها إىل اإلمكانات اليت وفرهتا
استدالالته على والدة اإلنسان الرقمي اجلديد تستند يف ّ
التقنية احلديثة ،مع وضوح رأيه القائل« :ال يعين ذلك ّأن الثورة يف مصر أو يف تونس ،هي
مثرة اآلالت الصماء ،فالتقنيات هي مثرة العقول واألفكار» ،إال أنّه يستدرك مستد ًال على
عمق أثر األداة فيقول مباشرة« :لكنّها تفتح بدورها إمكانات للتفكري والتدبري .من هنا
حتتاج اآلالت لكي تستثمر بصورة نافعة ومالئمة إىل عقول فعالة حتسن قراءة املجريات
ورصد التحوالت ،كما حتتاج إىل فكر حي وخصب يقدر أصحابه على ترمجة املعطيات إىل
إجنازات .((2(»...والسؤال امللح :ما طبيعة العقول الفعالة والفكر احلي؟ وكيف نربهن أنّها
حتمل نكهة اليسار ال اليمني أو العكس؟
وأن جناحها «يطوي حقبة
حرب يرى يف الثورة «حت ّرر املرء من سجنه الفكري»ّ ،
(((2
فكرية»« ،وما ُيطوى وجيري جتاوزه هو عصر اإليديولوجيات ،الشمولية واألصولية» .
إنّها فرضية تعوزها الربهنة العلمية إلثباهتا ،وما يظهر على سطح املشهد الثوري ال يدعم
حتليله ،إذ ّإن رواد الثورة وأبناءها مل يرفعوا ذلك شعارًا هلم ،فهتافاهتم تنبئ أهنم يريدون
وعل ِّ
«عل ِّ
كسر قمقم اخلوفِّ :
وعل الصوت ،إلّي حيهتف مش حيموت» ،ومواجهة األنظمة
حيول السياسي بينهم وبينها:
املستبدة «الشعب يريد إسقاط النظام» ،ناشدين احلرية اليت ْ
«يا حرية فينك فينك ..حسين مبارك بينا وبينك» ،أما أهنم جاؤوا ليفتحوا أفقًا خيلع
«عباءة اإليديولوجيات املقدسة»( ،((2أو ليزيلوا إيديولوجيات معينة ،بل ليطووا «عصر
اإليديولوجيات» بأسره ،فهو ما مل جنده يف ثورهتم ال صراح ًة وال ضمنًا وال مرجعيةً.
جدا ّأن احلراك يف الربيع العريب يأيت يف سياق تقويض الديكتاتوريات ونشر
من املفهوم ًّ
احلرية والعدالة ،وذلك ألجل الشعارات الواضحة اليت رفعت داعية لزوال األنظمة وإحالل
بدائل تستقيم واحلياة الكرمية ،أما أن جن ّر الثورات العربية باجتاه تقويض إيديولوجيات مل
ينددوا هبا يف احتجاجاهتم ،بل استندوا لبعض أدواهتا ووظفوها خلدمة شعاراهتم ،وحافظوا
فإن من املجازفة مبكان إطالق هكذا حكم..
على مراسيمها يف خضم ثورهتم وسط القمعّ ،
( ((2املصدر ،ص .83
( ((2املصدر ،ص .11
( ((2املصدر ،ص .11
( ((2املصدر ،ص .13
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إن مل يع ّده البعض مصادرة وحتريفًا ألهداف الثورة.
نعم لع ّل حرب يريد االستنتاج أن جناح الطراز احلايل من الثورات يعين فشل
اإليديولوجيات لبقية التجارب السابقة ،فهي مناذج «قد استهلكت وتداعت ،منذ زمن ،بعد
أن فقدت مصداقيتها ومشروعيتها ...وما تفعله الثورات اجلديدة هو أن تسجل هنايتها
يف سجل األحداث والوقائع»( .((2واملسألة هنا غري دقيقة ،فإن آخر من يسقط صنم
الديكتاتورية بضربة قاضية ال يربهن على فشل كل الضربات لسابقيه ،بل رمبا دلل على
تراكميا ،أو بعضها ال أقل ،ولو بشكل نسيب.
جناح كل اللكمات السالفة
ًّ
وقد حنتمل أن حرب يعترب أنظمة إيديولوجية معينة ساعدت يف نشوء الديكتاتوريات،
ٌ
سقوط لألوىل ،ولقد جاءت القوى اجلديدة لتخلخل ثنائية
فإن سقوط األخرية
وبالتايل ّ
(((2
الديكتاتوريات واألصوليات  ،آنئذ سيتجه النقاش حنو االستدالل على هذا التماهي املطلق
بني الديكتاتوريات وما يسميه باألصوليات ليصح صهر االثنني يف بوتقة واحدة .ومن جهة
ثانية ّإن تقرير ذلك فيه وصم للثوار بالقصور عن إدراك التماهي والتداخل املتني ورّبما
احلتمي ،حبيث مل يطالبوا بإسقاط الثنائية السالفة ضمن مطالبهم ،ويف أحسن األحوال
وصفهم باملجاملني لقطب فاس ٍد على حساب آخر يوازيه فسادًا وفقًا ملن يؤمن بتصاهر
هذين القطبني.
مثة مستويان إلقصاء اإليديولوجيات عن الثورة ،األول :يرى أنّها مل تولد من هكذا
رحم ،واآلخر فاقع ال يكتفي بالسابق ،بل يعتقد أنّها جاءت ملواجهة هذه اإليديولوجيات
واالصطدام معها وإن مستقب ًال .ويبدو من الكتاب امليل للمستوى الثاين ال األول فقط،
فالثورات يف نظره -ومنذ العنوان -حركة لتفكيك األصوليات ،وتؤيد ذلك قراءُته لوائل
غنيم بأنّه ال تأيت به الكتب السماوية وإنّما الكتب الرقمية( ،((3وحنن «إزاء ثورات مل ِ
تأت
وأن جيل الثورة يفتح
من العقائد الدينية وال اإليديولوجيات العلمانية»(( ،((3املستوى األول)ّ ،
نافذة للمستقبل ختلع عباءة اإليديولوجيات املقدسة يف إحدى آفاقها( ،((3وأن الرهان أن تنجح
الثورات يف إحداث تغيري يطال العقليات واملفاهيم ،وأحوج ما حتتاج إليه املجتمعات العربية
هو «أن متارس حيويتها الفكرية ،بالتح ّرر من مجلة من ال ُعقد واحلساسيات واملسبقات
جتسمت يف عبادة األصول وتقديس النصوص
واآلفات اليت عرقلت املشاريع احلضارية ،كما ّ
وجتنيس العقول والنرجسية الثقافية( ،((3(»...املستوى الثاين).
( ((2املصدر ،ص .12
( ((2املصدر ،ص .10
( ((3املصدر ،ص .47
( ((3املصدر ،ص .64
( ((3املصدر ،ص .13
( ((3املصدر ،ص .111
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يستدل يف
ّ
إنّه استنتاج غري صلب حني خيتزل منذجة الثورة بـ(غنيم) ،متامًا كمن
الطرف النقيض على إسالمية الثورة عرب التشبث بذيل حجاب (أمساء حمفوظ) و(نوارة
جنم) وغريمها يف برهان يفتقر للدقة ،واستنتاج غري صلب أيضًا حني جيعل الكتب
السماوية ال تأيت باالنتفاضات اليت حدثت ،وكأنّها حجر عثرة يف الطريق ،كما يف نصه:
«فأوتوسترادات اإلعالم والشبكات تسهم يف توحيد ما تف ّرقه اإليديولوجيات القومية وكلمة
كأن الناشطني ال يؤمنون هبذه الكتب وبالتايل ال تأثري هلا فيهم.
اهلل اجلامعة»( ،((3أو ّ
ما أغرب أن تكون الثورات قد جاءت لتفكيك األصوليات وهي تذهب ك ّل مجعة ملعقل
حتول ميادين احلرية إىل
إحدى األصوليات وحاضنتها ،وتتخذه مركزًا تنطلق منه! ،أو ِّ
جامع َّ
توظف فيه أداته الفاعلة (املنرب) خلدمة الثورة ومطالبها املشروعة ،وهو ما ال ُيفهم
منه ّأن الثورة «صنيعة أجيال جديدة ال تلتزم بعقائد دينية قدمية أو بإيديولوجيات مشولية
حديثة»(((3؛ فهي إطالقات ملبِسة وملتبِسة ،وتتهافت مع نص آخر يصرح ضمنًا بأن الثورات
العربية -وكما احتجاجات طهران 2009م -هي «مدنية ال دينية ،دون أن يعين ذلك أهنا
معادية للدين»(.((3
بلى ،الثورات تغّير الفكر والثقافة واإليديولوجيات ،ولكن أي فكر وأي ثقافة؟ ثقافة
التقاعس والتربير واخلنوع أم الثقافة الدينية ومطلق اإليديولوجيات وإن كانت تدين
االستبداد وتدعو لقلعه؟
من هنا ال نرى إعطاء األداة الرقمية اليت استخدمها الثوار مزنلة ِّ
املحرض،
املؤثر ِّ
بأن التقنية ابنة العوملة ،والثورة ابنة تلك التقنية؛ إذ شتان بني األسس الفكرية -وهي من
ّ
فكريا،
أهم املحركات -واألداة اليت ُيستعان هبا لتحقيق مطلب حمدد وإن فتحت األداة أفقًا ًّ
فتضخيم دورها يساهم يف ابتسار أو حتوير هدف الثورة.
 -4ازدواجية املعايري ،ففي حني ينتقد الكتاب احتجاجات البحرين (كيفًا) بأنّها فئوية
وغري جامعة ،وأهنا حباجة لضم قوى من السنة والشيعة لكي تكون عابرة للمذاهب
واألحزاب( ،((3جنده يثين على تظاهرة بريوت املطالبة بزنع سالح حزب اهلل ويراها تعادل
(كما) ،بل ومنسجمة مع الثورات العربية مدني ًة وسلمي ًة( ،((3ويغفل عن طرح
نصف لبنان ًّ
سؤال (الكيف) يف لبنان :هل جتاوزت تظاهرات بريوت األزق َة الفئوية واحلزبية واملذهبية
وصم به انتفاضة البحرين؟ االنتفاضة اليت مل
فأصبحت جامعة أم قد أُ ِصيبت بالداء الذي َ
( ((3املصدر ،ص .25
( ((3املصدر ،ص .51
( ((3املصدر ،ص .38
( ((3املصدر ،ص .53
( ((3املصدر ،ص .104
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تعط ّ
(كما) كما لبنان ،وبالتايل مل َ
صك االنضمام للربيع العريب!
يقرأها ًّ
 -5الثورة يف باكورهتا وِلدت شبابية شعبية ،وهذا ال يعين أن التحاق األحزاب
والنقابات واحلركات والنخب جاء مبثابة (الكومبارس) ،أو أن املثقفني والدعاة واملنظرين
استغلوا احلدث أو ركبوا املوجة( ،((3فلوال اندماج فسيفساء املجتمع بأطيافه مع االحتجاجات
خلنقت الثورة ،وأجهضت يف مهدها ،وملا رأت النور.
 -6يرى الكتاب ّأن شعارات التحرير واملقاومة واملمانعة تراجعت يف الثورات ،وسيتم
اللجوء إىل البناء الدميقراطي ملواجهة إسرائيل( ،((4إال ّأن األحداث املتوالية اليت تصل من
مصر حلد اآلن ال يبدو أنّها تسري يف اخلط الذي يرصده حرب ،فمشهد االعتصامات أمام
السفارة اإلسرائيلية واملطالبات بطرد السفري ،والثورة بع ُد يف طراوهتا ،قد ُيق َرأ منها صورة
على النقيض؛ إذ ُتغذي شعارات املقاومة واملمانعة وال تستبدهلا.
 -7يقع الكتاب أحيانًا فيما ينتقده من اإليديولوجيات الشمولية ،حيث كثريًا ما يضع
اجلميع يف سلة واحدة ،فاحلكام واملثقفون متأهلون ،والنقد يطال «القوى املهيمنة القومية
واليسارية ،احلداثية والتراثية ،الدينية وغري الدينية»( ،((4و»كان احلاكم والداعية واملثقف أو
املتالعب واملُضارب ،يتربع يف سلطته املغتصبة ،أو يتنعم يف ثروته غري املشروعة ،أو يتشبث
بعقائده البائدة وأفكاره املستهلكة ،((4(»...وأجيال الثورة «ال تلتزم بعقائد دينية قدمية أو
بإيديولوجيات مشولية حديثة»( .((4بل حىت العلمانية اليت يف نظره أمثرت الثورات مل
تسلَم أيضًا ،ففي حديثه عن الوضع اللبناين يقول« :فإن العلمانية ،على صحتها ،هي شعار
استهلك ومل يعد حيرك الناس .فنحن نتجاوز العلمانية اليوم حنو عناوين جديدة.((4(»...
مما قد جيعل البعض يضع مقاالت حرب يف الزاوية اليت حشر فيها غريه ،ويرى يف كتابه
مشوليا ناقمًا بشكل أو بآخر.
حتلي ًال
ًّ
فإن الكتاب فيه العديد من اآلراء اجلديرة بالتأمل ،سعى املؤلف أن يقرأ الثورات
أخريًاّ ،
وما خيتبئ خلف آكامها ،من زوايا قد تتباين معه فيها موقعًا أو اجتاهًا أو كيفيةً ،إال أنّك
ال متتلك إال أن تتمعن فيها بشيء من اللذة! T

( ((3املصدر ،ص .61
( ((4املصدر ،ص ،23وكذلك ص .57 -56
( ((4املصدر ،ص .21
( ((4املصدر ،ص .21
( ((4املصدر ،ص .51
( ((4املصدر ،ص .94
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فقه التعايش

غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي
حقوقهم وواجباهتم

املؤلف :روح اهلل شريعيت ،تعريب :علي آل
دهر اجلزائري.
الطبع���ة :األوىل١٤٣٢ ،ه���ـ٢٠١١/م (٤٣٢
صفحة).
الناش���ر :مركز احلض���ارة لتنمي���ة الفكر
اإلسالمي  -بريوت  -لبنان.
يكتنف موضوع حقوق األقليات غري
املسلمة يف املجتمعات اإلسالمية الكثري من
الغموض والتشويه ،فمن جهة قد خضع
املوضوع للتهويل االستشراقي يف سياق
العقلية االستشراقية القدمية ،ومن جهة
أخرى ال تقدم العديد من التجارب املعاصر
للدول الدينية منوذجًا مقنعًا يف املسألة،
ومن جهة أخرية فإن التاريخ هو اآلخر
كان حملاًّ لتجاذب السلطة والشعب يف إطار
صراع احلقوق واهليمنة.

الباحث روح اهلل شريعيت ،وهو
خمتص يف جمال العالقات الدولية ،حياول
يف هذه الدراسة استجالء املوضوع ،وذلك
من خالل البحث الفقهي يف املسألة،
ومقارنة التشريعات اإلسالمية مبا عليه
القوانني واألعراف الدولية يف جمال اهلجرة
وحقوق األقليات .فيتحدث عن أصل العالقة
مع اآلخر الديين وغري الديين يف اإلسالم
حسب ما يستوحيه ،-ويعطف املوضوععلى تشريعات العالقة من عقود االستئمان،
والذمة ،والعهد ،وذلك يف سياقني متوازيني
األول أهل الكتاب ،والثاين الكفار واملشركني
من غري أهل الكتاب.
يتناول املوضوع ضمن أربعة أقسام
وملحق ،يف القسم األول يتحدث حتت
عنوان املفاهيم العامة عن التصنيف
وأصول العالقة مع غري املسلمني ،ويف
القسم الثاين يتناول حقوق غري املسلمني
من أهل الكتاب وغريهم ،ويف الثالث يتحدث
عن اتفاقيات احلكومة اإلسالمية مع غري
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املسلمني ،وأخريًا يف القسم الرابع يتناول
اجلانب القضائي يف جنايات وجرائم غري
املسلمني يف البلدان اإلسالمية .ويلحق
الدراسة مبلحق يتضمن موضعني األول:
أنواع التعامل مع غري املسلمني يف املجتمع،
والثاين :عن التعامل مع القريب غري املسلم
يف اإلطار العائلي.
111

نقد الرواية التارخيية
عرص الرسالة أنموذج ًا

املؤلف :الدكتور عبداجلبار ناجي.
الطبع���ة :األوىل١٤٣٢ ،ه���ـ٢٠١١ /م (٣١٩
صفحة).
الناش���ر :دار املحج���ة البيض���اء ،بريوت -
لبنان.
كانت وال تزال السرية النبوية حمل
اهتمام الدارسني والباحثني سواء املسلمني
منهم أم غري املسلمني من املستشرقني.
وازداد االهتمام بالسرية يف الفترة األخرية،
تصدر اإلسالم قائمة
خصوصًا بعد أن َّ
القضايا اإلعالمية ،وباتت منطقة املسلمني
إحدى أهم -إن مل تكن األهم -املناطق يف
العامل من حيث كمية التوتر الذي تعيشه،
ومدى انعكاس آثارها على خمتلف بقاع

العامل .ناهيك عن كمية الوجود اإلسالمي
يف املجال الغريب ،وما حيف ّزه هذا الوجود
من إثارات تسترعي انتباه الباحثني يف قضايا
االندماج االجتماعي ،والتعايش بني األديان،
والتعددية الثقافية ..وغريها من القضايا
حاليا.
اليت تشكل اهتمامًا للمجمع الغريب ًّ
فقد كتب الغربيون عن اإلسالم بشكل
عام والسرية النبوية بشكل خاص يف الفترة
السابقة الكم الكثري من الدراسات والبحوث،
حىت بات لزامًا على ّأي خمتص بالسرية
النبوية ألاَّ يتغافل ما تناوله الغربيون يف
هذا املجال .يف هذا السياق يأيت الكتاب الذي
بني أيدينا ،فهو دراسة حتليلية لرواية عصر
الرسالة مبنهجية حتليلية تفكيكية ،حياول
الكاتب غور عدة قضايا كانت مثال جدل.
كما وحياول دراسة جذور املرويات التارخيية
عن السرية النبوية بالوقوف عند الرواة
الرئيسيني كعروة بن الزبري ،وحممد بن
إسحاق ،وعبداهلل بن عباس.
وقد جاء الكتاب يف مخسة فصول،
األول :الرواية العباسية رواية حممد بن
إسحاق؛ الثاين :العباس بن عبداملطلب وابنه
عبداهلل عند املستشرقني؛ الثالث :الرواية
الزبريية؛ الرابع :دراسة تطبيقية للرواية
الزبريية (رواية املبعث والوحي)؛ اخلامس:
مرويات الصحابة والتابعني األنصار.
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ندوة :ثورة البحرين إىل أين؟

مبشاركة كل من مساحة األمني العام
جلمعية الرسالة واملعارض السياسي يف
البحرين السيد جعفر العلوي ،واألستاذ
املحامي علي السماهيجي ،أقيمت مبدينة قم
املقدسة ندوة مرفأ الكلمة للحوار والتأصيل
اإلسالمي .وسط حضور نوعي وعلمي
الفت ،حتدث العلوي يف مفتتح الندوة عن
مفهوم الثورات من منظور قرآين فقال:
«من طبيعة الثورة وأينما تقع منذ زمن
األنبياء ومرو ًرا بأهل البيت وإىل عصرنا
احلاضر تتعرض الختالف يف وجهات نظر
من قبل اآلخرين حول طبيعة وغاية ونوعية
هذه الثورات».
مضيفًا« :إن الشواهد التارخيية تثبت
أن األنبياء  Dتعرضوا للجدل بسبب
حرکاهتم اإلصالحية والثورية ،وعندما
نستحضر حياة األئمة امليامني من أهل
البيت  Dسنجد کيف أن بعض الناس

أيضا».
جادلوهم ومنهم املؤمنني ً
وأوضح مساحته کيف أن اجلدل
کان قائ ًما يف ذلك الزمان حول ما جدوى
القتال؟ .وما جدوى الثورة؟ .وما جدوى
التضحية؟ .وما هي الغاية القصوى وما
الغاية العليا؟.
ربا ذلك من السنن التارخيية،
معت ً
ومصداق ذلك أن حيصل خالف حول
الثورات وتتعرض قيمها إىل تشويش متعمد.
تعرضت له ثورة
ليخلص إىل ّأن هذا ما َّ
(ميدان اللؤلؤة) يف البحرين حيث ُّاتهمت
بأهنا طائفية.
وذهب السيد جعفر العلوي إىل ّأن
الثورة مبفهومها العام هي صوت مع ّبر
عن القضايا الكربى اليت متر هبا األمم
والشعوب احلرة ،وهو أمر ميتحن اهلل به
عباده وميحصهم ملواجهة حتديات العصر.
مؤک ًدا أن دافع الثورة هو الذي ُينري الدرب
ؤمن هلم مستقب ًال
أمام األجيال القادمة وُي ِّ
حضاريا مشرقًا تعلو فيه کلمة اهلل وحتفظ
ًّ
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فيه الكرامة للمجتمع املسلم .فقد قال تعاىل:
َّاس َب ْع َض ُه ْم ِب َب ْع ٍض
{ َول َْولاَ َد ْف ُع ا ِ
هلل الن َ
َل ُه ِّد َم ْت َص َوا ِم ُع َوِب َي ٌع َو َصَل َو ٌات َو َم َس ِاج ُد
ُي ْذ َك ُر ِفي َها ْاس ُم اللهَّ ِ.}...
وأضاف :فلو جرت أمور العامل على
حنو هادئ وساکن ملا ظهر يف التاريخ عظماء
أو مصلحني ،وملا ُعرف اجلبناء واخلونة.
وأکد السيد العلوي ،ويف ر ّد ضمين
على مزاعم احلكم يف البحرين الذي دأب
على ربط ك ّل حترك للشعب البحريين
باجلمهورية اإلسالمية يف إيران ،فقال:
«حنن بدأنا حركتنا السياسية والدستورية
يف البحرين قبل انتصار الثورة اإلسالمية
مستعرضا مفاصل أساسية من
يف إيران»،
ً
حرکة الشعب البحريين ونضاله؛ بدءًا مبطلب
امللكية الدستورية حتت االنتداب الربيطاين
يف أعقاب ثورة العشرين يف العراق عام
1920م إىل ثورة اللؤلؤة ،حيث کان املطلب
الشعيب بتغيري النظام وإسقاط نظام امللكية
دوى
الدستورية ،فکان الشعار الثوري الذي َّ
ريا
يف أرجاء البحرين (يسقط محد) .مش ً
إىل أن مجيع فئات املجتمع البحريين کانت
مستعد ًة لرفد الثورة باألرواح وآلخر قطرة
دم ،من ّو ًها هبذا التفاين الشعيب والروح
الثورية املتجذرة يف أبناء الشعب البحريين.
111
وأشار السيد العلوي إىل أن آل خليفة
يف البحرين توارثوا احلکم منذ  220سنة،
وظلوا طوال هذه املدة َّيدعون بأهنم منصفني ندوة :اإلصالح يف القرآن الكريم
أقيمت يف العاصمة األردنية عمان،
حبق أبناء الشعب من الشيعة (والشيعة هم
أغلبيه أبناء الشعب) ،ولكن الواقع غري ،ذلك وضمن فعاليات املجلس العلمي اهلامشي
ندوة حتت شعار (اإلصالح يف القرآن)،
حيث الظلم والتهميش ألبناء الشعب.

واعترب العلوي أن القمع الذي تشهده
البحرين يعد سابقة يف تاريخ القمع السافر
الوحشي ،حيث مل يشهد تاريخ البحرين مثل
هذه األفعال املشينة والقاسية حبق الشعب
البحريين.
أما املحامي علي السماهيجي الذي جاء
للتو من قلب الثورة يف البحرين ،وشهد
أحداث القمع والقتل العشوائي لشباب الثور،
نقل شهادات عن القمع الوحشي الذي
يتعرض له شعب البحرين ،مؤک ًدا بالقول:
«ألول مرة أشهد أن قلوب البحرينيني
تتوحد ضد بقاء النظام واستمرار حکمه.»..
وأضاف« :أؤکد لكم أنين حىت آخر
حلظه قبيل خروجي من البحرين ،شاهدت
الشعب البحريين بنفس محاسه األول الذي
انطلقت منه الشرارة األوىل للثورة».
ويف إجابته عن سؤال ُو ِّجه له عن
خصوص مقومات الثورة يف البحرين،
قال« :لثورة البحرين کل مقومات الثورة؛
ألنين عندما شاهدت بعيين حراك الناس؛
وبالذات الشباب؛ متحمسًا للثورة وکيف
هي االستعدادات العالية للتضحية ،أيقنت
بأن هذا جو ثورة ،وشکرت اهلل على هذه
ّ
القلوب املؤمنة واملخلصة هلل عز وجل».
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حيث ناقش املشاركون اإلصالح من خالل يف إطار اخلوف والفساد».
وقال« :ال بد من توفر رغبة حقيقية
ثالثة حماور:
جادة ملن بيدهم اإلصالح مع توافق رغبة
رسالة اإلصالح يف القران الكرمي :احلاكم واملحكوم حىت ينجح اإلصالح وإبعاد
وتناول املحور األول :رسالة اإلصالح املفسدين الذين هم عائق أمام اإلصالح».
يف القران الكرمي ،من خالل ورقة عمل
قدمها رئيس املركز املتوسط للدراسات جماالت اإلصالح واجلهات املعنية
التارخيية يف تونس حممد الفاضل الاليف .بعملياته:
جاء املحور الثالث حتت عنوان:
عرف يف ورقته مفهوم اإلصالح قائ ًال:
«إنه بذل النصح وتنبيه املسلمني من أجل جماالت اإلصالح واجلهات املعنية بعمليات
حترير الفاعلية القرآنية يف نفوسهم» .اإلصالح ،ورقة مقدمة من رئيس اجلامعة
مبينًا شروط النصيحة وأبرزها :العلم اإلسالمية العاملية يف األردن ،االستاذ:
باألدلة الشرعية ،ومعرفة مصدر االستدالل عبدالناصر أبو البصل.
مؤك ًدا فيها :أن من املسلمات أن
واملقاصد الشرعية ،واعتبار روح الزمان
احلركة على األرض متجددة ودائمة ال
وتقدير املكان.
يسايرها يف رحلتها إال دين قوامه احلياة
ضوابط اإلصالح:
والنشاط ،وهذا هو الدين اإلسالمي الذي
ناقش املحور الثاين :ضوابط اإلصالح ،ينبض باحلياة وميتاز بقوة ذاتية منذ نزوله
من خالل ورقة عمل مقدمة من نائب عميد وحىت اكتماله يوم عرفة.
واجلدير ذكره أن وزارة األوقاف
معهد العلوم املصرفية باجلامعة اإلسالمية
األردنية ومنذ سنوات دأبت على تنظيم
يف كواالملبور يونس أمحد صواحلي.
تعرض فيها لضوابط اإلصالح قائ ًال :املجالس العلمية اهلامشية يف شهر رمضان
َّ
«إهنا تشمل احترام اخلصوصية الدينية من كل عام ،للبحث يف قضايا فكرية
والثقافية للمجتمع الذي سيحدث فيه اإلصالح ،وسياسية واقتصادية واجتماعية باإلضافة
وأن ينطلق اإلصالح من الواقع احلقيقي ،وأن إىل التحديات اليت تواجه املجتمع املعاصر
يتم يف بيئة مناسبة تتسم بوجود األمن والعدل وكيفية مواجهتها مبشاركة علماء ومفكرين
واملساواة والشورى والشفافية فال يتم اإلصالح ومهتمني.
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